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حق چاپ محفوظ و مخصوص "کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم" میباشد. هیچیک از بخشهای این کتابچه راهنامی مطالعه 

کتاب مقدس مدرسه سبت ویژه بزرگساالن بدون اجازه قبلی و کتبی از کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم )جرنال کنفرانس( 

قابل ویرایش، تغییر، اصالح ، اقتباس ، ترجمه ، تکثیر یا انتشار نیست. دفاتر بخشهای تابعه کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم 

مجاز هستند تا طبق دستورالعمل ویژه ای ترتیبی اتخاذ منایند تا کتابچه راهنامی مطالعه کتاب مقدس مدرسه سبت ویژه بزرگساالن 

ترجمه گردد. حق طبع و نرش مطالب ترجمه شده و انتشارات آنان متعلق به کنگره عمومی است. عناوین )ادونتیستهای روز هفتم( 

و )ادونتیست( و آرم شعله گون جزو اسامی و عالمت تجاری ثبت شده متعلق به کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم میباشد و 

استفاده از آن بدون اجازه قبلی از کنگره عمومی ممنوع است.
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انجیل کامل و بی نقص
شبانی کتاب مقدس خود را در مقابل جامعت حارض در کلیسا باال گرفت. کتاب او پوسیده و   
تکه پاره بود. او و هم کالسی هایش در مدرسه الهیات، متامی آیات مرتبط با عدالت، فقر، ثروت 

و ظلم و ستم را در کتاب او مشخص منوده بودند. سپس، با قیچی متام آن آیات را از کتاب مقدس 

بریده بودند. با امتام کار آنها، گوئی که کتاب مقدس ازجنگ برگشته بود. در رسارس کالم مقدس این 

عناوین چنان مهم و اساسی هستند که اگر از کتاب مقدس حذف شوند مقدار زیادی از حجم کتاب 

مقدس کم میشود. کتاب مقدس تکه پاره شده، با صالبت و با ندای بلند درباره اموری که خدا نسبت 

بدانها دلنگران است سخن میگوید. 

میان  در  باید  زیادی  حرفهای  مسلام  میگوید؟  چه  هفتم  روز  ادونتیستهای  ما  به  داستان  این   

باشد. پژوهشها نشان می دهد که تقریبا ۳۰ درصد از ادونتیستهای روز هفتم در بر آورده ساخنت 

نیازهای مردم در خارج از کلیسا دخیل هستند. پس ۷۰ درصد دیگر چطور؟ عیسی متامی کلیساهای 

آخرالزمان خود را فراخوانده است تا در مسیر مژده انجیل جاودانی زندگی و آنرا بشارت دهند 

)مکاشفه یوحنا باب ۱۴ آیه ۶(.

تا ۲۱ باب ۴ لوقا به  انجیل در مجموع چه میگوید؟ رسالت و کهانت عیسی که در آیات ۱۶   

تصویر کشیده شد، مجموع انجیل را به عنوان چیزی فراتر از موعظه حقیقت رستگاری به واسطه 

ایامن توصیف می کند، با این حال شالوده و معیار همه کارها در امور زندگی است. عیسی به ما 

نشان می دهد که موعظه انجیل نسبت به محبت و شفقت برای فقیران، گرسنگان، بیامران، دل 

شکستگان، مظلومان، طرد شدگان و زندانیان بطور عملی باید صورت پذیرد و نه در حد شعارهای 

اخالقی. عدالت موجود در کتاب مقدس برای بی اثر کردن کارهای شیطان است، این موارد باال حد 

اقل کارهایی است که میتوانیم انجام دهیم زیرا که چشم انتظار و مشتاق هستیم تا در پایان زمان، 

عیسی بر شیطان به پیروزی نهایی دست یابد.
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در دروس این ثلث کاملیت و بی عیب و نقص بودن انجیل جاودان مورد کنکاش قرار گرفته و   

نقش کلیسا در موثر واقع شدن انجیل بر جوامع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما کلیسا را به 

عنوان جامعتی از مردم که با هم متفق و یکی بوده – که نه برای موجودیت خویش بلکه کسانی 

که فراخوانده شده اند تا انجیل جاودان را هامنگونه که در کهانت عیسی متجلی شد، موعظه کنند. 

بدین معنی که نه تنها با موعظه انجیل بلکه با انجیل زندگی کردن بواسطه خدمتگزاری برای رفع 

نیازهای مردم محلی که در آن زندگی میکنیم. 

کلیسای محلی شام با تشکیالتی که از آن بهره مند است، چگونه به نیازمندان خدمت میکند؟   

خدمات کلیسا شامل )سالمت، خانواده، جوانان، مدرسه سبت، خادمان و َشّمسان و غیره( برای رفع 

نیازهای جامعه و اعضای کلیسا است. واحد ها یا مراکز خدمات جامعه ادونتیست )ACS( تحت نظر 

کلیسا کار میکنند تا مژده انجیل را متجلی و آنرا منترش ساخته و راه را برای کالم خدا هموار سازند. 

در بعضی نقاط جهان، مرکز خدمات جامعه ادونتیست دورکاس )بزبان یونانی( و طبیتا )بزبان عربی( 

و غزال )بزبان فارسی( – داستان او را در اعمل رسوالن ۹:۳۶‐۴۱ مطالعه کنید – مردان ادونتیست یا به نامهای 

)ADRA(، سازمان برش دوستانه کلیسای  ادونتیست  امداد  دیگر شناخته میشود. آژانس توسعه و 

ادونتیست روز هفتم که سازمانی غیر دولتی است اما از سوی کلیساهای محلی اداره منیشود، نقش 

مهمی را در خدمرتسانی به نیازمندان ایفا میکند. 

شخصاً چگونه قدردانی خود را برای آنچه که خدا از طریق مسیح برایتان انجام داده است، ابراز   

میکنید؟ یکی از اعضای کلیسا در خصوص همکاری و همیاری در امور خدا چنین بیان کرد:

دخرتی دیدم نحیف و بی غذا ... کو همی گفتم کجایی ای خدا؟

لرزه بر اندام ریزش چون بال ... جامه ای نیکو ندارد پس چرا؟

روی خود زین طفل برگردانده ای؟ ... زین گنه بگذر مگر درمانده ای؟

نی به خشم آمد خدا اندر سکوت ... بر منی چون خیره رس اندر هبوت

وحی آمد بر من آشفته خوی ... از چه ناالنی مدد از خود بجوی

گر توامنندی، توان من داده ام ... وین امانت را برت بنهاده ام

آن دو دستت را بدادم بهر تن ... تا که دستی را بگیری بهر من

زان عتابی که میدهد هر روز 

عاقبت خوش مناید و بهروز

)منت اصلی توسط ویرایشگر از انگلیسی به شعر فارسی تبدیل گردید. 12/5/2016(
In Pursuing the Passion of Jesus, Dwight Nelson, )Nampa, Idaho: Pacific Press ® Publishing Association, 

2005(, p. 78.

ویژه  مقدس  کتاب  مطالعه  راهنمی  کتابچه  این  حینیکه  در   )Gaspar Colón( کولون  گاسپار   

بزرگساالن را تالیف میکرد، رئیس دپارمتان الهیات دانشگاه ادونتیست واشینگتون در تکوما پارک واقع 

در مریلند آمریکا بود. می الن کولون معاون دپارمتان مدرسه سبت و خدمات دینی شخصی مجمع 

عمومی و رئیس مرکز خدمات اجتمعی بین املللی ادونتیست است. آنان به عنوان خدمتگزاران مسیح 

مبدت نه سال در آفریقا و شوروی سابق فعالیت کردند و دارای دو فرزند و دو نوه میباشند.
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“تازه شدن همه چیز”

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش باب ۱ آیات ۲۶ و ۲۷؛ تثنیه باب ۶ آیه ۵؛ پیدایش باب 
۳ آیات ۸ تا ۱۹؛ یعقوب باب ۴ آیه ۴؛ غالطیان باب ۴ آیه ۱۹؛ مرقس باب ۲ آیات ۱ تا 

۱۲؛ یوحنا باب ۱۰ آیه ۱۰.

آیه حفظی: “پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. ایشان را زن و مرد آفرید” )پیدایش 
باب ۱ آیه ۲۷(.

کاری که همه باید انجام بدهند این است که به جهان اطراف ، محله و خود نگاه کنند تا   
متوجه موضوع بشوند. و موضوع چیست؟ مشکل وحشتناکی وجود دارد.

این مشکل سقوط، گناه، طغیان و جدال عظیم نامیده می شود.  
و با این وجود، خرب خوب این است که این مشکل دامئی نبوده و برای همیشه ادامه نخواهد 
او  بازگشت دوباره داد. و هنگامی که  ُمرد و وعده  برای گناهان جهان  یافت. عیسی آمد، 
ابدی  پادشاهی  ملکوتی جدید،  ماند. در عوض،  نخواهد  باقی  این جهان  از  بازگردد، چیزی 
او آغاز خواهد شد. “در زمان آن پادشاهان، خدای آسامن سلطنتی برپا خواهد کرد که هیچ 
این  بین نخواهد رفت. آن سلطنت هرگز مغلوب هیچ ملّتی نخواهد شد، ولی متام  از  گاه 

امپراتوریها را بکلّی از بین برده و خود تا به ابد باقی خواهد ماند” )دانیال باب ۲ آیه ۴۴(. 
وه چه نیکوست آن تازه شدن!  

ولی ما تا زمان رجعت ثانی او مبنظور بازسازی منتظر منی مانیم. کسانی که در مسیح   
هستند اینک خلقتی تازه هستند )دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۱۷(؛ و حال تقدیر ما چنین است 
که به شباهت عیسی خود را وفق دهیم )رومیان باب ۸ آیه ۲۹(. همچنین، او ما را به عنوان 
کلیسای خویش فرا خوانده و قدرت می بخشد، تا بتوانیم در تازه شدن و بازپروری دیگران 

نیز خدمت کنیم.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲ ژوئیه آماده شوید. 

۲۵ ژوئن تا ۱ ژوئیه درس اول
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۲۶ ژوئن یکشنبه

تصویر و شباهت خدا

کتاب مقدس می گوید که برشیت در ابتدا به “صورت یا شبیه” خدا خلق شد )پیدایش باب   
۱ آیه ۲۷(. یک تصویر ممکن است دو بعدی باشد مانند انعکاس آینه یا عکس، و یا سه بعدی 
باشد مانند یک مجسمه یا هولوگرام. یک تصویر غیر قابل ملس نیز می تواند باشد مانند یک 
تصویر ذهنی، یا یک اندیشه ای که در رس داریم. منظور کتاب مقدس از صورت و شباهت 

چیست؟

در  مفهوم خلق شدن  مقدس چگونه  کتاب  بخوانید.  را   ۲7 و   ۲۶ آیات   1 باب  پیدایش 
“تصویر یا شباهت” خدا را توضیح می دهد؟ پیدایش باب ۱ آیه ۳۱، تثنیه باب ۶ آیه ۵ و اول 

تسالونیکیان باب ۵ آیه ۲۳ را نیز ببینید.

 

خدا در زمان آفرینش والدین نخستین ما، معیار جدیدی برای زندگی بر روی زمین تنظیم   
منود: مرد و زن. در میان همه مخلوقات دیگر که در آن زمان آفریده شدند، تنها آنها به شکل 
و شامیل خدا بودند. آنها تکامل یافته میمون ها نبودند. میمونها و سایر گونه های زنده بر 
روی زمین اساسا" نسبت به انسانها تفاوتی فاحش و آشکار دارند. و هر مذهبی که این تفاوت 

را کاهش دهد، انسانیت را تنزل داده است.
خدا “آنها را انسان نامید” )پیدایش باب ۵ آیه ۲(. یعنی هر دوی آنها، مرد و زن اگر چه   
موجودات متفاوت و مجزایی بودند اما همچنان یکی بودند. آنها با هم در کامل و متامیت 

خویش، منایان گر تصویر خدا بودند.
ماهیت تصویر خدا جامع است: “وقتی که آدم با دستان خالق آفریده شد، از نظر جسمی،   

ذهنی و روحانی مانند خالق خود بود.” – الن جی. وایت،
 Ellen G. White, Education, p. 15.
واژه معادل “تصویر” در زبان عربی tselem است؛ واژه معادل “شباهت” demuth است.   
کلامت فوق مفاهیم ظاهر)فیزیکی( tselem و باطن demuth را تداعی میکنندکه شامل جنبه 
های روحانی و ذهنی برشیت می شوند. خانم الن جی. وایت با تشخیص این مطلب می گوید 

انسان “هم در شباهت ظاهری و هم در صفات” به شکل خدا خلق شد. -
 Patriarchs and Prophets, p. 45.
آیه ۵ باب ۶ تثنیه به ابعاد مختلف انسان اشاره می کند: نفس یا جان )روحانی(، قلب   
اول  کتاب  از   ۵ باب   ۲۳ آیه  در  مشابه  الگویی  جسمنی(.  )بدن  قدرت  و  روان(  و  )ذهن 
تسالونیکیان وجود دارد. انسانی که در تصویر خدا آفریده شده است طبیعتاً همه این ابعاد 

را دارا خواهد بود.
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اگـــر چـــه ایـــده خلـــق شـــدن بـــه “شـــکل خـــدا” بســـیار فـــرا تـــر از اندیشـــه ماســـت، 
ـــردی  ـــه ف ـــر ب ـــز و منح ـــات متامی ـــا مخلوق ـــان ه ـــد: انس ـــوح میگوی ـــدس بوض ـــاب مق کت
ـــرا  ـــدارد. چ ـــود ن ـــا وج ـــه آنه ـــبیه ب ـــری ش ـــوق دیگ ـــچ مخل ـــتند. هی ـــن هس ـــر روی زمی ب

ـــیم؟ ـــته باش ـــن داش ـــز را در ذه ـــن متای ـــه ای ـــه همیش ـــت دارد ک ـــا اهمی ـــرای م ب

۲۷ ژوئن دوشنبه

سقوط و عواقب پس از آن

کتاب مقدس از مدت زمان میان )پایان خلقت( و )سقوط( مطلبی نگفته است. از روزها،   
هفته ها و سال ها، چیزی منیدانیم.

اما چیزی که میدانیم این است که سقوطی وجود داشته است و عواقب آن آنی و آشکار   
بوده است.

نخستین اشاره به عقوبت، بدلیل تناول از میوه درخت دانش خوب و بد توسط آدم و   
حوا، این بود که آنان بطور ناگهان از برهنه بودن خویش آگاه گردیدند. )یعنی بواسطه طغیان 
و گناه، پرده حجاب دریده شد( )پیدایش باب ۳ آیه ۷(. و بر آن شدند تا خود از حضور خدا 
پنهان منایند. جامه های نور آنان اینک ناپدید شده بود. )کتاب مشایخ و انبیاء صفحه ۵۷ نوشته 
الن جی وایت را بخوانید(. صمیمیت ایشان با خدا به دلیل صمیمیت جدید با شیطان خود 
محور، از میان رفته بود. سپس خدا در پی آن بر آمد تا برای تعلیم نخستین زوج در زمینه 

عواقبی که گناه برای ایشان به بار آورده بود، اقدام مناید.

آیات زیر را بخوانید و عواقب آشکار گناه آدم و حوا را مشخص کنید. همچنین، این عواقب 
امروزه چگونه آشکار شده اند؟ 

 پیدایش باب ۳ آیات ۸ تا ۱۰  
 پیدایش باب ۳ آیه ۱۲  
 پیدایش باب ۳ آیه ۱۳  
 پیدایش باب ۳ آیه ۱۶  

 پیدایش باب ۳ آیات ۱۷ تا ۱۹ 

 

شکی نیست که سقوط در گناه برای نسل برش، واقعی، دشوار و دارای عواقب وحشتناکی   
عواقب  کننده  آشکار  جاری  وقایع  تا  ابتدا  از  برش  تاریخ  انگیز  غم  و  طوالنی  داستان  بود. 

دهشتناک گناه است. 
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پس ما تا چه حد می توانیم سپاسگزار این وعده باشیم که روزی فاجعه گناه پایان خواهد   
یافت و دیگر هرگز تکرار نخواهد شد.

ما روزانه به چه روش هایی با عواقب گناهان خود زندگی می کنیم؟

۲۸ ژوئن سه شنبه

دشمنی و کفاره

آیـات 14 و 1۵ بـاب 3 پیدایـش را بخوانیـد. منظـور خـدا از ایـن سـخن به شـیطان چه بود: 
“و عـداوت در میـان تـو و زن، و در میـان ُذّریـت تـو و ذریت وی میگـذارم” )پیدایش باب ۳ 

آیه ۱۵(؟ در اینجا چه امیدی برای خود می توانیم به دست آوریم؟

 

واژه دشـمنی در زبـان عـربی هـم ریشـه بـا واژه نفـرت و واژه خصومت اسـت. نخسـتین   
زوج بـا خـوردن از درخـت دانـش خـوب و بـد، خـود و همـه برشیـت را در مقابل دشـمنی با 
خـدا قـرار دادنـد )رومیـان بـاب ۵ آیـه ۱۰، کولسـیان بـاب ۱ آیـه ۲۱، یعقـوب بـاب ۴ آیه ۴ را 
ببینیـد(. وعـده خـدا در اینجـا بـر ایـن داللـت دارد کـه او نقشـه خویـش را بـرای بازگرداندن 
برشیـت بسـوی خـود عملـی خواهد سـاخت و در نتیجـه آنها را دشـمن شـیطان خواهد منود. 
از ایـن رو، خـدا بـا انتقـال دشـمنی از خـود به شـیطان، راهی را بـه وجود خواهـد آورد که از 
طریـق آن بتوانـد برشیـت را نجـات دهـد در حالـی کـه اصـول الهـی خـود را نقض نکنـد. این 
چیـزی اسـت کـه در مفهـوم اصلـی “فدیه” شـناخته می شـود، کاری که خدا انجام داده اسـت 

و مـی دهـد تـا چیـزی را کـه در سـقوط از دسـت رفته بـود بـرای همیشـه بازگرداند.

آیـات زیـر دربـاره فدیـه چـه چیزی را آشـکار می سـازند؟ الویان بـاب ۱ آیـات ۳ و ۴ ؛ اول 
قرنتیان باب ۵ آیه ۷ ؛ اول یوحنا باب ۱ آیه ۹.

 

کارشناسـان الهیـات گاهـی اوقـات از واژه کفـاره بـرای صحبـت از اینکـه فدیـه چگونـه   
انجـام میشـود اسـتفاده میکنند. ریشـه التیـن آن، expiare بـه معنی “فدیه یا تاوان بخشـیدن 
بـرای” کسـی اسـت و ایـن اندیشـه شـامل ترمیـم و جـربان یـک عمـل اشـتباه میباشـد. فـردی 
کار اشـتباهی انجـام داده و از احـکام تخطـی منـوده اسـت و عدالت حکم میکند کـه برای کار 
اشـتباهی کـه مرتکـب گردیـده مجازات شـود. در زبان انگلیسـی، گاهـی اوقات گفته میشـود 

کـه فـرد مجـرم بـه خاطـر خطایـی کـه مرتکب شـده ، “بـه جامعـه بدهکار اسـت”.
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مـا گنـاه کردیـم امـا نقشـه نجات،بـا کفـاره و مـرگ فدیـه گونـه مسـیح ، مـا را از عواقـب   
رشعـی آن خطـا خالصـی مـی دهـد. در عـوض، مسـیح بهـای گـزاف مجـازات مـا را پرداخـت 
منـود. مجازاتـی کـه از نظـر قانونـی )آری، ملکـوت خـدا قانـون دارد( بـه گـردن مـا بـود، در 
عـوض بـه گـردن عیسـی افتـاد. به ایـن صـورت، عدالت رعایت می شـود اما عیسـی تـاوان ما 
را پرداخـت منـود. مـا اگـر چـه گناهکاریـم و کارهـای اشـتباه انجام داده ایـم، لیکـن از دید او 
عفوگردیـده، آمرزیـده شـده و تربئـه شـده ایم. این قدمی مهم و اساسـی در “تازه شـدن همه 

چیـز” اسـت )اعمل رسـوالن بـاب ۳ آیـه ۲۱(.

۲۹ ژوئن چهارشنبه

تازه شدن در عیسی

ـــد  ـــم مانن ـــاس درد میکن ـــام احس ـــرای ش ـــود ب ـــود خ ـــر در وج ـــار دیگ ـــن ب ـــدان م “ای فرزن  
ـــان  ـــد!” )غالطی ـــه خـــود بگیری ـــا شـــکل مســـیح را ب ـــه ت ـــرا گرفت ـــامن او را ف ـــه درد زای ـــادری ک م

ـــه ۱۹(.  ـــاب ۴ آی ب

ـــی نقـــص و کامـــل  ـــی ب ـــی نقـــص و کامـــل در جهان ـــی ب ـــوان موجودات ـــه عن ـــدا ب ـــا در ابت م  
ـــاه از  ـــود بواســـطه گن ـــس ب ـــش از ســـقوط، پردی ـــه پی ـــکان ک ـــن م ـــفانه، ای ـــق شـــدیم. متأس خل
ـــرس  ـــج، ت ـــرگ، خشـــونت، رن ـــیم از م ـــی شناس ـــه م ـــور ک ـــان را هـــامن ط ـــت و جه دســـت رف
ـــه  ـــان را ب ـــن جه ـــه ای ـــد ک ـــه وجـــود آم ـــل ب ـــن دلی ـــه ای ـــر ســـاخت. نقشـــه نجـــات ب ـــل پ و جه
ـــود،  ـــه ب ـــن رفت ـــقوط از بی ـــه در س ـــه را ک ـــا آنچ ـــد ت ـــیح آم ـــد. مس ـــل آن بازگردان ـــامل اصی ک

ـــد. ـــازی کن بازس
“در ابتـــدا خـــدا انســـان را مشـــابه خـــود خلـــق منـــود. او را بـــه خصلتهـــای رشیفـــی   
ـــد.  ـــوزون بودن ـــودش م ـــای وج ـــام نیروه ـــود و مت ـــادل ب ـــالً متع ـــن او کام ـــود. ذه ـــن من ُمزیّ
امـــا ســـقوط و تأثیـــرات آن ایـــن عطایـــا را بـــه انحـــراف کشـــاند. گنـــاه، تصویـــر خـــدا را 
ـــت و  ـــورت میگرف ـــد ص ـــازی بای ـــت. بازس ـــوده اس ـــو من ـــاً مح ـــه دار و تقریب ـــان خدش در انس
ـــو مـــرشوط و زندگـــی  ـــر شـــد و عف ـــه نجـــات و رســـتگاری تدبی ـــه برنام ـــود ک ـــن جهـــت ب بدی

مبنظـــور آزمونـــی دیگـــر بـــه انســـان اعطـــا گردیـــد” – الـــن جـــی. وایـــت،
 Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, p. 595. 
ـــد آشـــکار  ـــن و آســـامن جدی ـــه زمی ـــا اینک ـــد ت ـــل نخواهـــد گردی ـــازی کام ـــن بازس ـــر چـــه ای اگ

ـــاز شـــده اســـت! ـــا آغ ـــن در م ـــش از ای ـــد آن پی ـــن رون ـــردد لیک گ

ـــا آنهـــا  ـــد. فـــارغ از مشـــکالت بزرگـــری کـــه پولـــس ب ـــه 1۹ را بخوانی ـــاب 4 آی ـــان ب غالطی
ـــی اشـــاره کـــرد؟  ـــه روحان ـــه چـــه نکت ـــود او در اینجـــا ب مواجـــه ب

 



۹

ـــده  ـــان داده ش ـــدا نش ـــود خ ـــر وج ـــوان مظه ـــه عن ـــیح ب ـــان، مس ـــاب ۱ عربانی ـــه ۳ ب در آی  
ـــه ۴ و کولســـیان  ـــاب ۴ آی ـــان ب ـــه ۹، دوم قرنتی ـــاب ۱۴ آی ـــا ب ـــا یوحن ـــد ب اســـت )مقایســـه کنی
ـــر خـــدا  ـــا یکـــی شـــود، بخاطـــر اینکـــه تصوی ـــا م ـــا ب ـــه ۱۵( مســـیح مشـــتاق اســـت ت ـــاب ۱ آی ب
ـــت  ـــر خداس ـــر و تصوی ـــامن مظه ـــه ه ـــیح ک ـــم، مس ـــول کنی ـــر قب ـــد. اگ ـــازی کن ـــا بازس را در م
ـــاب  ـــر جـــالل اســـت” )کولســـیان ب ـــد پ ـــا امی ـــی شـــود: “مســـیح در م ـــا متجل ـــد در م ـــی توان م

ـــه ۲۷(. ۱ آی
ـــی  ـــاره عیس ـــت دوب ـــگام بازگش ـــباهت او، در هن ـــه ش ـــت ب ـــر هیئ ـــی در تغیی ـــه نهای تجرب  
اتفـــاق خواهـــد افتـــاد )اول قرنتیـــان بـــاب ۱۵ آیـــه ۴۹ و اول یوحنـــا اول بـــاب ۳ آیـــه ۲ 
را ببینیـــد(. بـــا ایـــن وجـــود، وقتـــی مســـیح در ماســـت و مـــا در مســـیح هســـتیم رونـــد 
ـــه  ـــی ک ـــود. هنگام ـــی ش ـــاز م ـــوت آغ ـــش از ملک ـــن بخ ـــدا در ای ـــباهت خ ـــه ش ـــت ب بازگش
ـــم  ـــزد کســـی بربی ـــز ن ـــا اعضـــای جامعـــه را نی ـــود ت ـــم ب ـــد مشـــتاق خواهی ـــن اتفـــاق مـــی افت ای

ـــد.  ـــروری کن ـــازی و بازپ ـــز بازس ـــان را نی ـــا آن ت

ـــد همیشـــه  ـــاز شـــده اســـت ، چـــرا بای ـــا آغ ـــک در م ـــر چـــه مراحـــل بازســـازی هـــم این اگ
بـــه یـــاد داشـــته باشـــیم کـــه بازســـازی بطـــور کامـــل انجـــام نخواهـــد شـــد تـــا اینکـــه 

ـــردد؟  ـــددا بازگ ـــی مج عیس

۳۰ ژوئن پنجشنبه

نقش کلیسا در ترمیم و بازسازی

هـــامن گونـــه کـــه دیـــده ایـــم، جهـــان مـــا اگـــر چـــه کامـــل و بـــی عیـــب خلـــق شـــد،   
ـــودی  ـــا را در رسنوشـــت ناب ـــا خـــدا م ـــار آورد. ام ـــر ی بب ـــج ویرانگ ـــود و نتای ـــی ســـقوط من ول
ـــد در انتظـــار ماســـت(. در عـــوض  ـــم مـــی گوی ـــدی، رهـــا نکـــرده اســـت )رسنوشـــتی کـــه عل اب
ـــه  ـــاب ۱ آی ـــرس ب ـــود )اول پط ـــده ب ـــاده ش ـــات آم ـــه نج ـــان، نقش ـــش از رشوع جه ـــی پی حت
ـــر روی  ـــد، ب ـــان آم ـــن جه ـــه ای ـــود ب ـــه ب ـــده گرفت ـــر عه ـــه ب ـــای ســـنگینی ک ـــا به ۲( و عیســـی ب
ـــی  ـــاره داد. و زمان ـــت دوب ـــده بازگش ـــامن وع ـــه آس ـــروج ب ـــل از ع ـــید و قب ـــج کش ـــب رن صلی
ـــالً  ـــود کام ـــه ب ـــت رفت ـــه از دس ـــی ک ـــود جهان ـــود ش ـــاه ناب ـــد و گن ـــان یاب ـــز پای ـــه چی ـــه هم ک

ـــد. ـــد ش ـــازی خواه ـــد و نوس تجدی
ـــی  ـــرا م ـــش را ف ـــای خوی ـــی کلیس ـــا را، یعن ـــدا م ـــه خ ـــت ک ـــن اس ـــز ای ـــگفت انگی ـــا ش ام  
ـــم. ـــازی بعهـــده بگیری ـــد و نوس ـــد کـــه از همیـــن االن نقشـــی در راســـتای ایـــن تجدی خوان
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ـــد دوســـت بـــرای آوردن  ـــه چن ـــتان تـــالش مران ـــات 1 تـــا 1۲، داس ـــاب ۲ آی مرقـــس ب
ـــفا  ـــا را در ش ـــش کلیس ـــه نق ـــتان چگون ـــن داس ـــد. ای ـــی را بخوانی ـــزد عیس ـــه ن ـــج ب ـــردی فل م

ـــد؟ ـــی کش ـــر م ـــه تصوی ـــردم ب ـــروری م و بازپ

 
ـــت  ـــردم، جمعی ـــه م ـــت او نســـبت ب ـــود. محب ـــرا عیســـی در آنجـــا ب ـــود زی ـــه شـــلوغ ب خان  
ـــه ایجـــاد  ـــام خان ـــر ب ـــی ب ـــرد ســـوراخ بســـیار بزرگ ـــار م ـــه بســـوی او مـــی کشـــاند. آن چه را ب
ـــی  ـــزد عیس ـــود ن ـــامر ب ـــمی بی ـــی و جس ـــی، ذهن ـــر روحان ـــه از نظ ـــردی را ک ـــا م ـــد ت منودن
ـــا  ـــر عط ـــش خاط ـــفا داده، و آرام ـــان وی ش ـــدن گناه ـــا آمرزی ـــی او را ب ـــپس عیس ـــد. س بربن
منـــود و بـــه او دســـتور داد تـــا برخیـــزد و راه بـــرود. عیســـی نشـــان داد کـــه هیـــچ کـــس 

ـــود. ـــازه ش ـــازی و ت ـــل بازس ـــور کام ـــه ط ـــه ب ـــر آنک ـــد مگ ـــی یاب ـــفا من ـــالً ش کام

یوحنـــای رســـول چگونـــه دلیـــل ظهـــور مســـیح بـــر روی زمیـــن را توصیـــف کـــرد؟ از ایـــن 
ـــه ۱۰ و اول  ـــاب ۱۰ آی ـــا ب ـــم؟ یوحن ـــت آوری ـــه دس ـــم ب ـــی توانی ـــدی م ـــه امی ـــا چ ـــده ه وع

ـــد.  ـــه ۸ را بخوانی ـــاب ۳ آی ـــا ب یوحن

 

ـــم  ـــام ادونتیســـتهای روز هفت ـــا، خالصـــه پی ـــاب ۱۰ یوحن ـــه ۱۰ ب ـــه شـــده اســـت کـــه آی گفت  
ـــش  ـــی از نق ـــود. یک ـــیح ب ـــداف مس ـــالتها و اه ـــه رس ـــم بیانی ـــور حت ـــه ط ـــام ب ـــن پی ـــت. ای اس
ـــودن کار  ـــی من ـــای او و خنث ـــروی از الگوه ـــت، پی ـــیح اس ـــدن مس ـــه ب ـــا ک ـــی کلیس ـــای اصل ه
شـــیطان از طریـــق جایگزیـــن منـــودن زندگـــی ابـــدی بـــه جـــای مـــرگ اســـت )اعـــمل رســـوالن 
ـــا  ـــده شـــده اســـت ت ـــد(. کلیســـا فراخوان ـــه ۶ را ببینی ـــاب ۲ آی ـــه ۳۸ و اول یوحناب ـــاب ۱۰ آی ب
ـــه شـــکل خـــدا از نظـــر جســـمی، ذهنـــی  ـــه منظـــور بازســـازی شـــدن ب ـــرای هدایـــت مـــردم ب ب

ـــد.  ـــارکت کن ـــیح مش ـــا مس ـــی، ب و روحان

ـــه  ـــی ک ـــد، کمک ـــاز دارن ـــام نی ـــک ش ـــه کم ـــه ب ـــتند ک ـــی هس ـــه مردم ـــارض چ ـــال ح در ح
ـــتید؟ ـــز هس ـــرای آن مجه ـــاص ب ـــور خ ـــه ط ـــام ب ش

۱ ژوئیه جمعه

تفکری فراتر:
آیات زیر را در مورد بازگشنت به شکل خدا ببینید: رومیان باب ۸ آیه ۲۹؛ کولسیان باب ۱ آیه ۱۵،   

باب ۳ آیات ۹ تا ۱۱؛ دوم قرنتیان باب ۳ آیه ۱۸، باب ۵ آیه ۱۷.
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بخشهای معرفی شده از کتابهای الن جی وایت را مطالعه کنید: "آفرینش" ، "وسوسه و سقوط" و 

"برنامه نجات" صفحات ۴۴‐۷۰ از کتاب "مشایخ و انبیاء".

ما به عنوان مردم توسط خدا فراخوانده شده ایم که به دیگران خوبی کنیم، خدمت کنیم و   

وعده های امید و احیا را که در عیسی به ما داده شده اند، به دیگران بشارت بدهیم. راه های 

متفاوتی وجود دارند که خداوند می تواند برای انجام این کارها از ما استفاده کند. بعضی از کلیساها 

برنامه ها و خدمات بهداشتی مبنظور ارتقای سالمت و بهبود جسمی را به مردم جامعه خود ارائه 

می کنند. همچنین بیامرستان ها و کلینیک های وابسته به کلیسا نیز دارای هدف یکسانی هستند. 

، به آنها امکاناتی داده  از طریق برگزاری کالسهای اصالحات و تغذیه فکری برای اعضای جامعه 

میشود تا نیازهای خویش را برطرف منایند. کلیساها همچنین ممکن است مدرسه های محلی بسازند 

و یا آنها را بهبود ببخشند، مهارت های شغلی را تعلیم دهند، خدمت سواد آموزی را مهیا سازند، 

مشاوره تدریس، تعلیم و روانشناسی و غیره ارائه دهند. در حقیقت این جنبه ای کلیدی در بازگشنت 

به تصویر خداست )افسسیان باب ۴ آیات ۲۲ تا ۲۴(. کلیسا به طور خاص از جایگاه بهرتی نسبت 

به سازمان های دنیوی، اجتامعی و سالمتی دیگری قرار دارد، و مجهز به بر طرف کردن نیازهای 

روحانی است.

سواالتی برای بحث
1. بـــرای مـــردم جامعـــه از کارهایـــی کـــه کلیســـای شـــام اکنـــون در زمینـــه احیـــای 
ـــد. کلیســـای  ـــان کنی ـــه انجـــام میدهـــد، بی ـــردم جامع ـــرای م ـــی ب ـــی و روحان جســـمی، ذهن
ـــرش  ـــه گس ـــود در زمین ـــای خ ـــده ه ـــد؟ ای ـــام میده ـــه کاری انج ـــه چ ـــن زمین ـــام در ای ش

ـــد. ـــرح کنی ـــود را در کالس مط ـــامع خ ـــا در اجت ـــط کلیس ـــا توس ـــود و احی ـــات بهب خدم
ـــک  ـــته از کم ـــم؟ گذش ـــه درک میکنی ـــمی را چگون ـــای جس ـــا احی ـــدن ی ـــازه ش ـــده ت ۲. ای
بدیگـــران بـــرای بهبـــود ، اگـــر خداونـــد بـــه زندگـــی ایشـــان بازنگـــردد، اکـــر آنهـــا در 
ـــن را در  ـــن گذاش ـــه س ـــا ب ـــه پ ـــد ک ـــد ش ـــکالتی خواهن ـــا مش ـــامری و ی ـــلیم بی ـــت تس نهای
ـــا  ـــل تنه ـــازی کام ـــه بازس ـــت ک ـــه اس ـــن نکت ـــر ای ـــی ب ـــوع اثبات ـــن موض ـــرا ای ـــی دارد. چ پ

ـــت؟ ـــد یاف ـــق خواه ـــی تحق ـــت عیس ـــس از بازگش پ
ـــدا در  ـــکل خ ـــه ش ـــدن ب ـــازی ش ـــه رشوع بازس ـــد ک ـــث بگذاری ـــه بح ـــده را ب ـــن ای ٣. ای
ـــم  ـــم بدانی ـــه میتوانی ـــود؟ چگون ـــه خواهـــد ب ـــوم اســـت؟ چگون ـــه چـــه مفه حـــال حـــارض ب
کـــه در حـــال پیرشفـــت هســـتیم؟ چـــرا بایـــد تصویـــری واضـــح از خـــدا بـــرای وقـــوع 
ـــه در صـــورت عـــدم  ـــم ک ـــم بیاموزی ـــه میتوانی ـــازه شـــدن داشـــته باشـــیم؟ چگون ـــا و ت احی

ـــویم؟ ـــرد ش ـــوس و دل ـــد مای ـــار نبای ـــورد انتظ ـــت م ـــاهده پیرشف مش
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۲ تا ۸ ژوئیهدرس دوم

احیای حکومت

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش باب ۱ آیات ۲۶ تا ۲۸؛ مزامیر باب ۸ آیات ۳ تا ۸؛ پیدایش 
باب ۲ آیه ۱۵؛ رومیان باب ۸ آیات ۲۰ تا ۲۲؛ خروج باب ۲۰ آیات ۱ تا ۱۷؛ رومیان باب 

۱ آیه ۲۵؛ دوم تسالونیکیان باب ۳ آیه ۱۰.

آیه حفظی: “پس از آن خدا فرمود: اینک انسان را بسازیم. ایشان مثل ما و شبیه ما باشند و بر 
ماهیان دریا و پرندگان آسامن و همه حیوانات اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک و بر متام زمین حکومت 

کنند” )پیدایش باب ۱ آیه ۲۶(.

وقتی والدین نخستین ما در گناه سقوط کردند چیزی بیش از تصویر اصلی خدا را از دست دادند. “نه تنها   
انسان بلکه زمین نیز به واسطه گناه تحت کنرتل اهریمن در آمد و تنها با نقشه خدا رهایی و نجات میرس بود. 

آدم در بدو آفرینش به عنوان حاکم زمین منصوب گردید. اما با تسلیم شدن در برابر وسوسه، زیر یوغ شیطان 

قرار گرفت و حاکمیت را نیز به فاتح خود واگذار منود. از این رو شیطان رئیس این جهان شد. از ایرنو شیطان 

حاکمیت بر زمین را که در ابتدا به آدم سپرده شده بود غصب منود. اما مسیح با پرداخت مجازات گناه نه تنها 

انسان را نجات خواهد داد بلکه حاکمیت از دست رفته را نیز باز خواهد گرداند. همه چیزهایی که توسط آدم 

نخستین از دست رفته بود توسط دومین باز گردانده خواهد شد.” – الن جی. وایت،

 Ellen G. White, in Signs of the Times, November 4, 1908.

 شکی نیست که پس از سقوط، انسان ها چیزهای زیادی از جمله “حاکمیت” نخستین را، از دست دادند. این 

حاکمیت از دست رفته چه بود؟ اگر چه ایده "حاکمیت" این روزها بار منفی دارد، ولی به طور حتم در عدن 

چنین نبود. وقتی که انسان ها برای اولین بار حاکمیت بر زمین را دریافت منودند، این حاکمیت به چه مفهوم 

بود؟ و چه کمکی از کلیسا بر می آید تا مردم بعضی از آنچه که پس از سقوط فجیع نخستین والدین ما در عدن 

از دست دادند را مجددا" بازیابی کنند؟ 

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

خلق شده برای حاکمیت

فـردی اخیـرا مطلـب زیر را درباره دوسـتی که ملحد دو آتشـه اسـت نوشـت. او گفته بود   
کـه گاهـی اوقـات “نصـف شـب از خـواب بیـدار مـی شـود در حالـی کـه در بـاره سـوال های 
متعـددی عمیقـا مضطـرب اسـت: ‘آیـا این جهـان حقیقتا محصـول انفجار کیهانی بزرگ اسـت 
کـه بطورتصادفـی بوجـود آمـده؟ چگونـه ممکـن اسـت هیـچ طرحـی و هیـچ هـدف بزرگـی 
بـرای وجـود مـا و کل جهـان وجود نداشـته باشـد؟ آیا ممکن اسـت به این معنا باشـد که همه 
زندگـی هـا - از جملـه زندگـی مـن، همـرسم و دو فرزنـدم - کامـال غیـر رضوری و بـی معنی 

باشـد؟ آیـا زندگـی مـن هیچ معنـا و هدفی نـدارد؟”
بـرش، پـس از سـقوط، چیزهـای زیادی از دسـت داد. هامن طور که داسـتان سـقوط نشـان   
داد، مـا نـه تنهـا نسـبت بـه خـدا بلکـه نسـبت بـه یکدیگر نیـز بیگانـه شـدیم. حتـی رابطه ما 
نسـبت به خود زمین هم تغییر یافت. و هامن طور که سـوال های پرسـیده شـده توسـط آن 
زن در بـاال نشـان مـی دهـد، مـا در شـناخت خـود و هـدف زندگی نیـز دچار مشـکل و تردید 
هسـتیم. مشـکالتی کـه برای بسـیاری چه بسـا بدتر اسـت چـرا بر اسـاس تفکر غالـب و رایج، 
حیـات و بوجـود آمـدن مـا بـر اثـر یک تصـادف بوده و نه بواسـطه دوراندیشـی یـا هدفی که 

پـروردگار آفرینـش مقدر فرموده اسـت.

آیـات زیـر دربـاره اهـداف خلقـت بـرش چه مـی آموزنـد: پیدایش بـاب 1 آیـات ۲۶ تا ۲۸؛ 
مزامیـر بـاب ۸ آیـات 3 تـا ۸؛ اشـعیا بـاب 43 آیـات ۶ و 7. “بـه جهت جالل خویـش آفریده” 
در )اشـعیا بـاب ۴۳ آیـه ۷( بـه چـه معناسـت؟ “جـالل ]خـدای[ مـن” چگونـه بـه حاکمیـت 

مربـوط می شـود؟

 

هـامن طـور کـه مـی توانیـم در آیـات کتـاب پیدایـش ببینیـم، در کنـار سـایر دالیلـی کـه   
خـدا بـرای خلقـت آدم و حـوا داشـت، آنهـا بـه منظـور حاکمیت بـر زمیـن نیز آفریده شـدند 
)پیدایـش بـاب ۱ آیـات ۲۶ تـا ۲۸(. نخسـتین زوج ، هـر دو بـا هـم منعکـس کننـده رسشـت 
و جـالل خـدا بودنـد، و مقـرر گردیـده بـود تـا پلـی ارتباطـی بـرای خـدا کـه در اوج جـالل و 
پادشـاهی قـرار دارد باشـند )مکاشـفه یوحنـا باب ۱ آیـات ۵ و ۶( تا در پـرورش و نگهداری از 

سـایر مخلوقـات زمینـی ، بـه مدیریـت بپردازنـد. 
اینک از طریق ایامن به عیسـی، و سـپردن زندگی خود به او با ایامن، اطاعت و مشـارکت،   
مـی توانیـم بـا داود همصـدا شـویم: “خداونـد کار مـرا به کـامل خواهـد رسـانید” )مزامیر باب 
۱۳۸ آیـه ۸(. دانسـنت اینکـه خـدا بـرای هـر کـدام از مـا هدفـی دارد، باعـث اطمینان و شـادی 

اسـت بخصـوص زمانـی کـه مـا تسـلیم او هسـتیم تـا اراده او در ما کامل شـود. 



14

اگـــر کســـی از شـــام مـــی پرســـید، “بســـیار خـــوب، بـــه عنـــوان یـــک مســـیحی هـــدف 
زندگـــی را چـــه مـــی دانیـــد؟” چـــه پاســـخی مـــی دادیـــد و چـــرا؟

۴ ژوئیه دوشنبه

امتیاز حاکمیت

طبق آنچه که در آیات ۲۶ تا ۲۸ باب 1 پیدایش بیان شده ، “حاکمیتی” که انسان ها قرار 
بود بر زمین داشته باشند، چیست؟

 

واژه کتاب مقدسی حاکمیت از فعل عربی radah می آید. این واژه به حق و مسئولیت   
که  دارد  بر وضعیتی داللت  ، حاکمیت  مبحث  این  زمینه  در  میکند.  اشاره  کردن  حکومت 
سلسله مراتب قدرت و اختیار امور به نژاد انسان واگذار گردیده تا بر جهان طبیعت تسلط 
داشته باشد. در حالی که فعل radah هامن گونه که در دیگر قسمتهای کتاب عهد قدیم به کار 
برده شده است، به خودی خود توضیح منی دهد که این "حاکمیت" چگونه باید اعامل شود. 
خواه خیر اندیشانه یا اینکه بد خواهانه باشد، محتوا و زمینه یک مخلوق بی گناه و سقوط 

نکرده نشان میدهد که مقصود میبایست خیرخواهانه باشد. 
نتایج مشابهی ممکن است درباره تحت سلطه قرار دادن یا مطیع کردن زمین در آیه ۲۸   
باب ۱ پیدایش استنباط شود. فعل مطیع کردن که از واژه عربانی kavash می آید نیز ارتباطی 
سلسله مراتبی را به تصویر می کشد که در آن انسان ها بعنوان مسئول مافوق بر روی زمین 
منصوب گردیده اند و قدرت و اختیار اداره آن به آنها اعطا شده است. در جای دیگری در 
عهد قدیم فعل kavash حتی بسیار قویرت از radah بکار برده شده است که در واقع فعل 
مطیع سازی و انقیاد است که دیگری را با قوه قهریه مجبور به اطاعت و فرمانربی میسازد. 
)اعداد باب ۳۲ آیات ۲۲ و ۲۹؛ ارمیا باب ۳۴ آیات ۱۱ و ۱۶؛ اسرت باب ۷ آیه ۸؛ نحمیا باب ۵ 
آیه ۵(. در بسیاری از این موارد، سو استفاده از قدرت آشکار است و ناخشنودی خدا از این 
مسئله بیان شده است. اما بار دیگر با در نظر گرفنت منت داستاِن خلقِت زوجی معصوم که به 
شکل خدا آفریده شده اند تا بر زمین مدیریت کنند ، مطیع منودن زمین بدین معنی است که 
آنان از طرف خدا موظف گردیده اند تا از روی خیرخواهی به مخلوقات خدمت کنند. وظیفه 

آنان بطور حتم استثامر نبوده است. 
در آیه ۱۵ باب ۲ پیدایش بُعد دیگری از مفهوم حاکمیت را می یابیم که مبوجب آن خدا   
آدم را برای مزین منودن )abad – کار کردن، خدمت کرن، کشت کردن( و محافظت کردن 
)shamar – حصاربندی منودن، نگهبانی کردن، حفظ کردن، حضور داشنت، به دقت نگاه کردن، 
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)ویرایشگر:  نظاره کردن، نگهداری کردن، توجه منودن، ذخیره کردن( در باغ قرار میدهد. 
تلفظ واژه abad همن آباد است که با توضیح باال همخوانی دارد – یعنی آباد کردن(.

به یاد داشته باشید که پی بردیم که منظور از حاکمیت، مراقبت، نظارت و مبارشت محبانه   
است. نخستین والدین ما در قرابتی که با خدا داشتند قرار بود از همه منابع و اختیاراتی 
که برای اجرای حاکمیت نیاز داشتند منتفع گردند تا محبت الهی را بر مخلوقات وی متجلی 

سازند. 

اگـــر چـــه واژه حاکمیـــت امـــروزه مـــی توانـــد )کـــه اغلـــب چنیـــن اســـت( دارای بـــار 
ـــد،  ـــان ش ـــدس بی ـــاب مق ـــار در کت ـــن ب ـــرای اولی ـــی ب ـــم وقت ـــور حت ـــه ط ـــد، ب ـــی باش منف
ــارت )پیـــش از ســـقوط(  ــم از عبـ ــول را مـــی توانیـ ــداد از اصـ ــه تعـ ــود. چـ چنیـــن نبـ
ـــا  ـــر آنه ـــه ب ـــس ک ـــر ک ـــز و ه ـــر چی ـــه ه ـــه ب ـــول چگون ـــم و آن اص ـــکار گیری ـــه و ب برگرفت

حاکمیـــت و برتـــری داریـــم ربـــط داده میشـــود؟ 

۵ ژوئیه سه شنبه

مرزها
آیا حاکمیت برش بر “متام زمین” )پیدایش باب ۱ آیه ۲۶( بیان کننده این است که هیچ   
حد و مرزی بر حاکمیت ما وجود ندارد؟ تاریخ کتاب مقدس حاکی است که حاکمیت )که می 

تواند به عنوان “مبارشت” نیز استنباط شود( باید دارای حد و مرز باشد.
برای مثال خدا به آدم گفت که درخت دانش خوب و بد از محدوده اختیارات آنان خارج   
است )پیدایش باب ۲ آیات ۱۵ تا ۱۷ را ببینید(. سپس نخستین گناه در زمینه مبارشت بود. 
آدم و حوا پای خود را از حد و مرزی که خدا بر حاکمیت آنها قرار داده بود، فراتر گذاشتند. 
خلقت همچنان از تجاوز به حد و مرز رنج می برد )رومیان باب ۸ آیات ۲۰ تا ۲۲ را ببینید(.

خروج باب ۲0 آیات 1 تا 17 را بخوانید. در احکام خدا چه “حد و مرزی” برای ما قرار داده 
شده است؟ احکام درباره محدودیت های حاکمیت انسان چه چیزی به ما می گوید؟

 

در طول تاریخ برشیت )برای مثال فرعون در خروج باب های ۱ تا ۱۴ و هیرودیس در   
باب ۲ متی( تا پایان زمان )باب ۱۳ مکاشفه را ببینید(، انسان های سلطه گر که توسط شیطان 
اداره می شوند برای گرفنت حاکمیتی که حقی در آن ندارند به بدی معروفند. آنها از شیطان 
که قدرت را غصب منود و خود را “رئیس این جهان” )یوحنا باب ۱۲ آیه ۳۱( ساخته است، 

تقلید می کنند. حاکمیتی که منحرف شده و به سلطنت استبدادگر تبدیل می شود.
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از سوی دیگر کسانی هستند که از قبول اختیار حاکمیت )یا مسئولیتی( که باید بعهده   
بگیرند رس باز می زنند )متی باب ۲۵ آیات ۱۴ تا ۳۰ و لوقا باب ۱۹ آیات ۱۲ تا ۲۷ را ببینید(. 
 ، او داده شده بود  اگر چه گناه باعث شد که برش سطح حاکمیتی را که در خلقت به   
از دست دهد، لیکن حاکمیت اولیه ما به دلیل گناه به طور کامل از دست نرفت. چیزهای 
بسیاری در محدوده اختیارات کنونی ما وجود دارند: برای مثال تسلط بر نفس در زندگی که 
بواسطه مسیح قابلیت آنرا یافته ایم )اول قرنتیان باب ۹ آیات ۲۵ تا ۲۷ و غالطیان باب ۵ آیات 
۲۲ و ۲۳ را ببینید(، و مراقبت از زمین و موجودات و نگهداری از همه چیزهایی که توسط 
خدا به ما داده شده است. ما به عنوان افراد مسیحی الزم است حد و مرز خود را بشناسیم 

و سپس تالش کنیم که مبارشان وفاداری در آن حد و مرز باشیم.

ـــواده،  ـــه خان ـــران از جمل ـــورد دیگ ـــد در م ـــه بای ـــی ک ـــای خاص ـــرز ه ـــد و م ـــی از ح برخ
دوســـتان و همـــکاران رعایـــت کنیـــد، کدامنـــد؟ چـــه اصولـــی را مـــی توانیـــم بـــرای کمـــک 
ـــات ۱ و  ـــاب ۷ آی ـــی ب ـــال مت ـــرای مث ـــم )ب ـــکار بربی ـــرز ب ـــد و م ـــود در درک آن ح ـــه خ ب

ـــد(؟  ۱۲ را ببینی

۶ ژوئیه چهارشنبه

مراقبت از زمین

“سپس خداوند آدم را در باغ عدن گذاشت تا در آن زراعت کند و آن را نگهداری مناید”   
)پیدایش باب ۲ آیه ۱۵(. چه اصولی از این آیه میتوان بدست آورد که به مراقبت از سیاره 

ای که در آن زندگی میکنیم ربط داده شود ؟ 

 

پیش از گناه، به آدم و حوا اختیار نظارت بر هر آنچه که خدا به آنها سپرده بود واگذار   
گردید. آنها بر زمین و حیات وحش تسلط داشتند. با این وجود پس از گناه، به نظر می رسید 
همه طبیعت به هامن اندازه که آنها بر ضد خدا شورش کرده بودند، بر علیه ایشان شورش 
ناتوان  حیوانات(  قلمرو  کشاورزی،  هوا،  و  )آب  عنارص  برابر  در  را  خود  ها  انسان  منودند. 

دیدند.
“آدم در میان مخلوقات پست تر به عنوان پادشاه ایستاده بود و تا زمانی که به خدا وفادار   
ماند، همه طبیعت حاکمیت او را به رسمیت می شناختند؛ اما هنگامی که او تخلف منود، این 
حاکمیت از دست رفت. روح طغیان که خود او باعث بروزش شده بود، در بین همه حیوانات 
خلق شده گسرتش یافت. از این رو نه تنها زندگی برش بلکه جانوران طبیعت ، درختان جنگل، 
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علف های زمین، و هوایی که او تنفس می منود همگی حاکی از درس غم انگیزی بود که 
همگی به دام شیطان گرفتار آمده اند.” – الن جی. وایت،

 Ellen G. White, Education, pp. 26, 27.
امروزه ما همچنان توسط بالیای طبیعی و زیست محیطی رو به زوال، در بعضی مکان   
ها در حال ویرانی هستیم. از این رو، بسیار تالش می کنیم که از فن آوری و صنعت برای 
محافظت از خود استفاده مناییم. با این وجود اگر چه فن آوری و صنعت ممکن است به ما 
در محافظت از خود کمک کنند، گاهی اوقات همین فن آوری می تواند به سیاره ما آسیب 
برساند. محیط زیست مسئله ای اخالقی، معنوی و وابسته به علوم الهیاتی است بخصوص 

وقتی که استثامر و ضایع منودن زمین می تواند برای دیگران محنت و مشقت ایجاد کند.
“ادونتیست های روز هفتم مدافع شیوه زندگی سامل و ساده ای هستند که در آن مردم   
خود را بدرون چرخ آسیاب مرصفگرایی لجام گسیخته منی اندازند و بی دلیل کاال و تولیدات 
غیر رضوری منیخرند تا به ضایعات اضافه کنند. ما فراخوانده شده ایم تا برای آفرینش حرمت 
قائل شویم، در سوء استفاده از منابع جهان خود را مهار کنیم، نیازها را مجددا ارزیابی کنیم 
و کرامت هر ذی حیاتی را دوباره تاکید و تصدیق کنیم.” اقتباس شده از بیانیه رسمی کلیسای 

ادونتیستهای روز هفتم در خصوص محیط طبیعی بسال ۱٩٩۵.

ـــادل  ـــود در آن( تع ـــات موج ـــن )و مخلوق ـــا زمی ـــود ب ـــار خ ـــوه رفت ـــم در نح ـــا میتوانی آی
مناســـب را رعایـــت میکنیـــم و مبـــارش و حافظـــی خـــوب بـــرای خانـــه ای کـــه مبـــا ارزانـــی 
ـــط آن  ـــن و محی ـــه و از زمی ـــر انداخت ـــه خط ـــود را ب ـــه خ ـــا اینک ـــیم؟ ی ـــت باش ـــده اس ش
بتهایـــی ســـاخته و آنهـــا را میپرســـتیم؟ آیـــه ۲۵ بـــاب 1 رومیـــان چـــه هشـــداری میدهـــد؟

۷ ژوئیه پنجشنبه

احیای حاکمیت

در نتیجه سقوط، ما انسان ها چیزهای زیادی را از دست داده ایم از جمله نوع حاکمیتی   
که اولین والدین ما امتیاز آنرا را در باغ عدن داشتند. مسیح آمد تا آنچه را که از دست داده 

بودیم مبا بازگرداند. 
و به دلیل آنچه که مسیح برایامن انجام داده است، ما نیز توسط خدا فراخوانده شده ایم که 
دیگران را بشارت دهیم و به ایشان کمک کنیم تا نجات و حاکمیتی که در سقوط از دست 
رفته را دوباره در مسیح بدست آورند. اگر چه این روند تا زمان بازگشت عیسی و فراتر از 
آن کامل نخواهد شد، چیزهای بسیاری وجود دارند که ما می توانیم اینک برای بشارت به 
کسانی که نیازمند، گم شده و بوسیله این دنیا پایامل و درهم شکسته شده اند، انجام دهیم. 
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خداوند میتواند همین االن ما را بکار گیرد تا برای کار بازسازی به او کمک کنیم در حینی که 
برای کمک به نیازمندان دست بکار میشویم. 

از  از آیات زیر به چه نکته ای برای کمک به دیگران در بدست آوردن بخشی  هر کدام 
حاکمیت از دست رفته بواسطه گناه اشاره می کنند؟

 تثنیه باب ۱۵ آیات ۷ تا ۱۲  
 لوقا باب ۱۴ آیات ۱۲ تا ۱۴  

 اول پطرس باب ۳ آیه ۱۵  
 یعقوب باب ۱ آیه ۲۷  

 اشعیا باب ۵۸ آیه ۷ 
 دوم تسالونیکیان باب ۳ آیه ۱۰  

 

به عنوان بدن کلیسا کارهای زیادی وجود دارد که می توانیم و باید انجام بدهیم، چرا که   
فراخوانده شده ایم تا به افراد نیازمند کمک کنیم. گاهی اوقات این بایدها شامل اساسی ترین 
کارها از جمله فراهم منودن غذا، لباس و یا رسپناه برای کسی که نیاز فوری دارد می شود. 
اگر چه تسکین دادن الزامی است اما گاهی چیزی فراتر از تسکین الزم است که به مردم در 

بدست آوردن حاکمیت در زندگی آنان کمک کند.
باید  باشیم،  امیدی که در وجودمان هست  برای  ارائه دلیل  باید همواره آماده  اگر چه   
تا جایی که میتوانیم نیازهای جسمی آنها را بر طرف کنیم و توجه آنها را به راهی بهرت در 

زندگی جلب مناییم.
اگر چه رشایط و نیازها متفاوت است، خدا ما را فراخوانده است تا نور، منبع شفا و امید   
برای اجتامعامن باشیم. این بخش مهمی از مفهوم شهادت دادن از خدای با محبت و نجات 
دهنده ای است که به او خدمت می کنیم. ما باید با تکیه بر قدرت خداوند متام تالش خود 
را منوده تا چراغی درخشان از نور و امید برای نیازمندان باشیم. ما به عنوان افرادی مسیحی 
نباید کاری کمرت از این انجام دهیم. با کامل منودن وظیفه خود در خدمتگزاری، به آنها کمک 
می کنیم تا خدا را بشناسند. و همچنان که برای رفع نیازهای مادی آنها تالش میکنیم، راه 
برای راه یابی روح القدس به قلب های ایشان هموار می شود. این کاری است که عیسی انجام 

داد و هامن کاری است که ما نیز به انجام آن فراخوانده شده ایم.

۸ ژوئیه جمعه

تفکری فراتر:
انضباط   ;٢۰۶‐٢۰٢ غذایی صفحات  رژیم  و  اعتدال  بخوانید:  را  وایت  الن جی  از  زیر  تالیفات   

صفحات ٢٨۷‐٢٩۰ از کتاب تعلیم و تربیت; نیاز به تسلط بر نفس صفحات ۷۳‚۷۴ در مشاوره رژیم 
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مواد غذایی و خوراک؛ اصول مبارشت صفحات ۱۱۱‐١١٣؛ به مشارکت گذاردن خوشیهای رهایی 

صفحات ۳۴٨‐۳۵۰ از اندرزهایی در باره مبارشت. امروزه از نقطه نظر ما در جهانی که شدیدا "تنزل 

یافته و در آن غوطه ور شده ایم، تصور آنچه که در نتیجه سقوط از دست داده ایم بسیار دشوار 

است. این دنیای رشیر متام آن چیزی است که ما می شناسیم و اگر بخاطر کالم خدا نبود و اینکه کالم 

چگونه مبداء ما را مبا آشکار میکند و نیزخاستگاه گناه و مرگ و اهریمن را، متاسفانه ولی آنها را 

بسادگی طبیعی در نظر گرفته و بخشی از زندگی میدانیم. با این وجود حقیقت این است که داستان 

سقوط به ما نشان می دهد که، رشایط قرار نبود اینگونه باشد. پیدایش گفت که آدم و حوا باید 

حاکامن جهان می شدند؛ بالفاصله پس از آن مرتکب گناه شدند که در نتیجه بطور ناگهانی رابطه 

آنها تغییر پیدا کرد و جهان مادی نیز دگرگون شد. ناگهان حاکمیتی که از آن بهره جسته بودند از 

دست رفت و عواقب سنگینی ببار آورد. “خار و خس )پیدایش باب ۳ آیات ۱۷ و ۱۸(، عواقب طوفان 

)پیدایش باب ۷ آیه ۱۲(، صحرا و بیابان، ناله زمین برای رهایی )رومیان باب ۸ آیات ۱۹ تا ۲۲( برخی 

از عباراتی هستند که کتاب مقدس برای توصیف تاثیرات گناه بر جهان بکار می برد.” –

 Handbook of Seventh-day Adventist Theology )Hagerstown, Md.: Review and Herald 

Pub. Assn.), vol. 12, p. 254.

بازخواهد  را  رفته  از دست  که همه چیزهای  باشیم  رستگاری سپاسگزار  برنامه  برای  باید  ما   

گرداند و به ما وعده آینده ای بسیار بهرت از گذشته یا حال خواهد داد.

سواالتی برای بحث
ـــاب  ـــه ب ـــا ۱۲؛ تثنی ـــات ۱۰ ت ـــاب ۲۳ آی ـــروج ب ـــات )خ ـــی در آی ـــوب کل ـــه چارچ ـــر چ 1. اگ
۱۱ آیـــات ۱۱ و ۱۲، بـــاب ۲۰ آیـــات ۱۹ و ۲۰( ارتباطـــی بـــا بـــوم شناســـی امـــروزی نـــدارد، 
ـــا درک  ـــد ت ـــک میکنن ـــا کم ـــه م ـــه ب ـــرد ک ـــتخراج ک ـــا اس ـــوان از آنه ـــی ت ـــی م ـــه اصول چ
کنیـــم کـــه بایـــد مبارشانـــی خـــوب بـــرای محیـــط زیســـت باشـــیم؟ همچنیـــن چگونـــه 
ـــه  ـــرده و ب ـــور ک ـــودن عب ـــت ب ـــط زیس ـــظ محی ـــرز محاف ـــه از م ـــویم ک ـــی ش ـــه م متوج

ـــم؟  ـــده ای ـــدل ش ـــتنده آن مب پرس
۲. بـــه جهـــان طبیعـــی آنگونـــه کـــه اینـــک مـــی شناســـیم، بیندیشـــید. آیـــا دوســـت 

اســـت یـــا دشـــمن و چگونـــه میتوانیـــد پاســـخ خـــود را توجیـــه مناییـــد؟ 
٣. پرسشـــی کـــه در پایـــان مطالعـــه روز یکشـــنبه دربـــاره معنـــی و هـــدف زندگـــی 
بـــرشی مطـــرح شـــد را مـــورد بحـــث بگذاریـــد. شـــام چـــه پاســـخی بـــه ایـــن پرســـش 
ـــه خـــدا و نجـــات  ـــه کســـانی کـــه ب ـــد نســـبت ب ـــه بای ـــد داد؟ پاســـخ هـــای مـــا چگون خواهی

ـــد؟ ـــاوت باش ـــد متف ـــامن ندارن ای
ـــوم  ـــدن مفه ـــه بازگردان ـــه ب ـــه ای ک ـــه گون ـــت را ب ـــم واژه حاکمی ـــی توانی ـــه م 4. چگون
ابتدایـــی اش کمـــک کنـــد، اصـــالح کنیـــم؟ یعنـــی چگونـــه حاکمیـــت در ابتـــدا چیـــز خوبـــی 

ـــد؟ ـــان باش ـــد چن ـــز میتوان ـــروز نی ـــه ام ـــود؟ چگون ب
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عدالت و رحمت در عهد قدیم: بخش اول

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: خـروج باب ۲۲ آیـات ۲۱ تا ۲۳، بـاب ۲۳ آیات ۲ تـا ۹؛ عاموس 
بـاب ۸ آیـات ۴ تـا ۷؛ اشـعیا بـاب ۱ آیات ۱۳ تا ۱۷، باب ۵۸ آیات ۱ تا ۱۴؛ اعمل رسـوالن 

بـاب ۲۰ آیه ۳۵. 

آیـه حفظـی: “او به فریاد مظلومان میرسـد و گرسـنگان را سـیر میکند و اسـیران را 
آزاد میسـازد. خداونـد کورهـا را بینا میسـازد، افتـادگان را بر میخیزانـد، مردم نیکوکار 
را دوسـت میـدارد. خداونـد غریبـان را محافظـت میکنـد، و از بیـوه زنـان و یتیـامن 

مراقبـت مینامیـد. اّمـا رشیـران را هـالک میسـازد” )مزامیر بـاب ۱۴۶ آیـات ۷ تا ۹(.

سـال هـا پیـش در یـک روز رسد در شـهر نیویـورک، پـرس بچـه ای ده سـاله پابرهنـه و   
لـرزان بـه ویرتیـن مغـازه کفـش فروشـی خیـره شـد. زنـی نزد پـرس بچه رفـت و از او پرسـید 
کـه چـرا چنیـن حریصانـه بـه ویرتیـن نـگاه مـی کنـد؟ او گفت کـه از خـدا می خواسـت که به 
او یـک جفـت کفش بدهد. زن دسـت او را گرفت و به داخل فروشـگاه بـرد. زن از مغازه دار 
خواسـت کـه شـش جفـت جـوراب بیـاورد؛ او همچنین یـک لگـن آب و حوله نیز درخواسـت 
منـود. زن یـک جفـت را بـه پای پرسک پوشـانید و سـپس بـرای او یک جفت کفـش خرید. زن 
رس او را نـوازش منـود و پرسـید کـه آیـا اینـک احسـاس راحتی بیشـرتی مـی کنـد. هنگامی که 
زن خواسـت برود، پرس بچه حیرت زده دسـت او را گرفت و با چشـامنی اشـک آلود پرسـید، 

“آیا شـام همـرس خدا هسـتید؟”
آن پـرس بچـه بیـش از آنچـه متوجه باشـد حقیقـت را گفت. کلیسـای خدا عروس اوسـت،   
همـرس اوسـت. خصلـت او در آیه حفظی بیان شـده اسـت. ما بـه عنوان اعضای متحول شـده 
کلیسـای او، بایـد ذات او را انعـکاس دهیـم. اگـر مـا حقیقتـا متعلـق به او هسـتیم، با اشـتیاق 

بـه مـردم فقیـر و ضعیف کمـک خواهیـم منود.

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

۹ تا ۱۵ ژوئیهدرس سوم
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۱۰ ژوئیه یکشنبه

رحمت و عدالت: نشان هویت قوم خدا

بــا نگاهــی بــه پیشــینه قــوم بنــی ارسائیــل میتــوان دریافــت کــه عدالــت اجتامعــی تــا حــد   
ــی  ــت اجتامع ــود. عدال ــت وی ب ــرای ام ــوب ب ــامل مطل ــادی بخشــی از احــکام خــدا و ک زی
مقصــود اصلــی خــدا بــرای جامعــه بــرشی اســت: جهانــی کــه در آن نیازهــای اولیــه بــرآورده 

شــده، مــردم رشــد مــی کننــد و آرامــش حکــم فرماســت.

آیــات زیــر را بخوانیــد و آنچــه دربــاره رحمــت و عدالــت یــا چیــزی کــه گهــگاه “عدالــت 
ــاب  ــا ۲۳، ب ــات ۲۱ ت ــاب ۲۲ آی ــد. خــروج ب ــده مــی شــود، را خالصــه منایی اجتامعــی” خوان
۲۳ آیــات ۲ تــا ۹؛ الویــان بــاب ۱۹ آیــه ۱۰؛ امثــال ســلیمن بــاب ۱۴ آیــه ۳۱ بــاب ۲۹ آیــه ۷.

 

رحمــت و عدالــت نیــز کــه در احــکام ســبت بــه بنــی ارسائیــل کهــن ارزانی شــد، برجســته   
شــده انــد. خــدا ســه نــوع ســبت را مشــخص منــود.

اندیشــه رحمــت و عدالــت چگونــه در هــر کــدام از ایــن ســبت هــا منعکــس شــده اســت؟ 
خــروج بــاب ۲۰ آیــات ۸ تــا ۱۰، بــاب ۲۳ آیــات ۱۰ و ۱۱؛ الویــان بــاب ۲۵ آیــات ۸ تــا ۵۵.

 

1- دســتورالعمل در رعایــت روز هفتــم ســبت شــامل فراهــم منــودن فرصتــی برابــر بــرای   
ــا غریبــه هــا. همــگان بــه منظــور اســرتاحت از جملــه خدمــت گــذاران، حیوانــات ی

۲- هــر هفــت ســال یــک بــار، ســال ســبت زمانــی بــرای فســخ بدهــی هــا، بــرای نشــان   
دادن اهمیــت بــه فقــرا و آزاد منــودن بــردگان. خــدا بــه امــت خــود آموخــت کــه حیوانــات 

ــد(. ــات ۶ و ۷ را ببینی ــاب ۲۵ آی ــان ب ــد )الوی ــه حســاب آورن ــای ســال ســبت ب را در مزای
ــد.  ــس از هفــت ســال ســبت آم ــن ســال پ ــا شــادمانی در پنجاهمی ــل ی 3- ســالگرد یوبی  
ــا  ــی شــد؛ بدهــی ه ــده م ــی اش بازگردان ــک ابتدای ــه مال ــود ب ــه شــده ب ــه فروخت ملکــی ک
بخشــیده مــی شــد؛ و زندانــی هــا و بــرده هــا آزاد مــی شــدند. یوبیــل برابــر کننــده جامعــه 
بــود، راه انــدازی مجــددی کــه بــه همــه فرصــت رشوع جدیــد را مــی داد. ایــن ســبت یــک 

ــاز بــود. الــن جــی. وایــت، ــا نی ــاره ثــروت ی ــاده طلبــی در ب ســپر محافــظ بــر ضــد زی
Ellen G. White, The Ministry of Healing, p. 185.

اینجــا در تــار و پــود جامعــه عــربی، مــا مــی توانیــم ببینیــم کــه عدالــت و رحمــت چگونــه   
بــا هــم بــه نفــع افــراد کــم اقبــال یــا بــی بضاعــت جامعــه کار مــی کننــد. 
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۱۱ ژوئیه دوشنبه

نگرانیهای جهانی

ـــبت  ـــودن س ـــی ب ـــاره جهان ـــات درب ـــن آی ـــد. ای ـــش را بخوانی ـــاب ۲ پیدای ـــا 3 ب ـــات 1 ت آی
ـــد؟ ـــی گوین ـــه م ـــا چ ـــه م ب

 

ـــروج  ـــود )خ ـــرتاحت خ ـــا از اس ـــم، تنه ـــت کنی ـــبت را رعای ـــتی روز س ـــه درس ـــا ب ـــر م اگ  
ـــی در  ـــدن نهای ـــازی ش ـــا ۱۵( و بازس ـــات ۱۲ ت ـــاب ۵ آی ـــه ب ـــات )تثنی ـــه ۱۲(، نج ـــاب ۲۳ آی ب
ـــت روز  ـــود. در حقیق ـــم ب ـــی نخواهی ـــات ۲۲ و ۲۳( راض ـــاب ۶۶ آی ـــعیا ب ـــد )اش ـــن جدی زمی
ـــه  ـــرای هم ـــایش ب ـــده آس ـــم کنن ـــق و فراه ـــدا خال ـــه خ ـــد ک ـــی گوی ـــا م ـــه م ـــبت ب ـــم س هفت
ـــه  ـــا چ ـــه م ـــن هم ـــرتاک در بی ـــر اش ـــبت ب ـــش س ـــودن آرام ـــی ب ـــت. جهان ـــن اس ـــاکنان زمی س
ـــی  ـــری و نگران ـــی براب ـــرتک یعن ـــدر مش ـــوان پ ـــدا بعن ـــد. خ ـــاره میکن ـــر اش ـــه فقی ـــی و چ غن

ـــرش. ـــژاد ب ـــه ن ـــان هم ـــرتک در می ـــان و مش یکس
ـــای  ـــبت ه ـــی از س ـــت اجتامع ـــی عدال ـــم، نگران ـــروز دیدی ـــه دی ـــور ک ـــامن ط ـــن ه همچنی  
ـــه در ســـه  ـــد. اصـــول نهفت ـــی یاب ـــه ســـبت هـــای ســـالی و پنجـــاه ســـاله گســـرتش م هفتگـــی ب
ـــم داده  ـــز تعمی ـــه مســـیحیان نی ـــان ب ـــاب هـــای ۲۳ و ۲۵ الوی ـــر کشـــیده در ب ـــه تصوی ســـبت ب
ـــه )پیـــش(  ـــن ب ـــه )پـــس( یعنـــی خلقـــت، همچنی ـــرای همیشـــه ب میشـــود. روز هفتـــم ســـبت ب
یعنـــی صلیـــب و زمیـــن جدیـــد اشـــاره میکنـــد. رابطـــه مـــا بـــا خالـــق و نجـــات دهنـــده 
ـــی  ـــاً دوســـت م ـــه او عمیق ـــه کســـانی ک ـــا را ب ـــوی خواهـــد منـــود و در نتیجـــه م ـــان را ق مهرب
ـــد.  ـــی کن ـــرت م ـــا رنجـــور هســـتند، نزدیک ـــر و ی ـــد، فقی ـــا نیازمن ـــه عمیق ـــی ک ـــی مردم دارد یعن
لطفـــاً توجـــه داشـــته باشـــید کـــه ســـال ســـبت و جشـــن ســـالگرد پنجاهمیـــن ســـال   
یـــا یوبیـــل، اصـــول ابـــدی را بتصویـــر میکشـــند امـــا بـــدان معنـــی نیســـت کـــه مـــا بایـــد 
ـــالف روز  ـــر خ ـــات، ب ـــن ترشیف ـــم. ای ـــت کنی ـــون رعای ـــات را اکن ـــن آداب و ترشیف ـــاً ای واقع
ـــان آداب و  ـــد، در می ـــش از ســـقوط بوجـــود آم ـــان پی ـــه در خلقـــت و در جه ـــم ســـبت ک هفت
ـــوط  ـــات مرب ـــمه ای از واقعی ـــا ش ـــده )ی ـــای آین ـــایه چیزه ـــه “س ـــتند ک ـــبتی هس ـــات س ترشیف
ـــت جانســـپارانه عیســـی  ـــه کهان ـــات ۱۶ و ۱۷(، ب ـــاب ۲ آی ـــده(” میباشـــند )کولســـیان ب ـــه آین ب
کـــه بـــا مـــرگ او بـــر روی صلیـــب خامتـــه مـــی یابـــد، اشـــاره مـــی کنـــد. در عـــوض، ایـــن 
ـــا  ـــه خصـــوص ب ـــا دیگـــران ب ـــار ب ـــی در مـــورد چگونگـــی رفت ـــه اصل ـــی ب ســـبت هـــای ترشیفات
ـــه  ـــت ک ـــد داش ـــه، تعه ـــات یافت ـــوم نج ـــوان ق ـــه عن ـــل ب ـــد. ارسائی ـــی کنن ـــاره م ـــدان اش نیازمن
ـــه  ـــی ب ـــب قوم ـــچ تعص ـــدون هی ـــه و ب ـــر جانبداران ـــدا را غی ـــت خ ـــد و رحم ـــان باش ـــور جه ن
ـــه  ـــه کســـانی ک ـــت خـــدا را ب ـــد ذات و خصل ـــزاری بای ـــا شـــکر گ ـــا ب دیگـــران نشـــان دهـــد. آنه

ـــد.  ـــی دادن ـــان م ـــناختند، نش ـــی ش او را من



۲3

آیـــات 4 تـــا 7 بـــاب ۸ عامـــوس را بخوانیـــد. در اینجـــا چـــه اتفاقـــی در حـــال افتـــادن 
ـــران  ـــا دیگ ـــه در برخوردهـــای خـــود ب ـــم مطمـــن باشـــیم ک ـــی توانی ـــه م ـــا چگون ـــود و م ب
مقـــر بـــه انجـــام کار مشـــابه نباشـــیم؟ همچنیـــن چـــه مفهـــوم برجســـته ای در ایـــن 
مـــن مـــی یابیـــد کـــه میگویـــد “مطمئنـــاً هیـــچ یـــک از کارهـــای ایشـــان را فرامـــوش 

ـــرد”؟ ـــم ک نخواه

۱۲ ژوئیه سه شنبه

صدای نبوی: بخش 1

“دهان بگشا و از حق کسانی که بی زبان و بیچاره هستند، دفاع کن. دهان خود را باز کن   
و با عدالت داوری کن و به کمک مردم فقیر و مسکین بشتاب” )امثال سلیمن باب ۳۱ آیات 

۸ و ۹(.

چگونه می توانیم اصول موجود در این آیه را امروزه بکار بربیم؟
 

این هفته تاکنون متوجه شده ایم که خدا از امت خویش می خواهد تا خصوصیات رحمت   
و عدالت او را به عنوان بخشی از رفتار کامل مطلوب خودمتجلی سازند. انبیاء عربانی اغلب 
به توبه و استغفار فرا میخواندند چرا که  برای حاجتمندان سخن می گفتند و قوم خدا را 
نگرانی های خدا بخاطر ضعیفان و مظلومان را بد جلوه داده بودند. در حقیقت خدا رفتار 

نجات بخش فداکارانه را با عبادت حقیقی برابر می داند.

این اعالمیه رسمی در خصوص تعریف عبادت  تا 17 باب 1 اشعیا را بخوانید.  آیات 13 
راستین چه میگوید؟ چگونه می توانیم من چارچوب را امروزه برای خود بکار بربیم؟ یعنی 

بایسته های این آیات چه چیزی را به ما گوشزد میکنند؟

 

اگر چه بدون شک، بسیاری از انبیاء در عهد قدیم به وقایعی فراتر از مدت زمان زندگی   
خود اشاره کرده اند، لیکن آنها شدیدا بر روی اصالحات روحانی و اخالقی و خدمت فداکارانه 
برای زمان حارض نیز تاکید داشته اند. صدای نبوی خادمان خدا بلندتر میشد هنگامی که قوم 
او در حد افراط عبادت می کردند اما شفقت و دلسوزی خدا برای رنج دیدگان اطراف خود 
را انعکاس منی دادند. چه تصوری بدتر از این است که عابدان جاهل و افراطگرا فرصتی برای 

برای کمک به حاجتمندان نداشته باشند. آیا خدمت به همنوع "عبادت" نیست؟
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۱۳ ژوئیه چهارشنبه

صدای نبوی: بخش ۲

بــاب ۵۸ اشــعیا، پیــام نبــوی خاصــی از بــاب نکوهــش و امیــد بخشــی بــه قــوم خــدا هــم   
ــا دارد. ــروز م ــرای ام ــان اشــعیا و هــم ب در زم

خــدا پــس از ابــراز ناخشــنودی از قــوم خویــش )اشــعیا بــاب ۵۸ آیــه ۱ را ببینیــد(، چگونــه 
مخاطبــان خــود را توصیــف مــی کنــد؟ اشــعیا بــاب ۵۸ آیــه ۲ را بخوانیــد.

 

اگــر چــه مــا لحــن صــدای دقیقــی کــه در اینجــا بیــان شــده اســت را منــی دانیــم، ولــی   
مشــخص اســت کــه خداونــد ایشــان را بخاطــر عبــادت تصنعــی و تظاهــر بــه داشــنت تقــوا و 
ایــامن محکــوم مــی کنــد، زیــرا از رفتــار ریاکارانــه و دروغیــن آنهــا آگاه اســت : “آنهــا هــر 
ــم مــرا  ــد کــه مشــتاقند راههــا و تعالی ــد و میگوین ــزد مــن مــی آین ــه ن ــادت ب ــرای عب روز ب
بداننــد. آنهــا هــر روز مــرا عبــادت میکننــد و وامنــود میکننــد کــه مایلنــد احــکام مــرا بداننــد 
و اوامــر مــرا اجــرا کننــد. میگوینــد کــه هرگــز احــکام عادالنــه مــرا زیــر پــا نگذاشــته انــد و 

همیشــه از پرســتش مــن لــذت بــرده انــد” )اشــعیا بــاب ۵۸ آیــه ۲(. 

اشــعیا بــاب ۵۸ آیــات 3 تــا 14 را بخوانیــد. خداونــد چــه چیــز دیگــری دربــاره اشــکاالت 
روش و شــیوه مذهبــی ایــن مــردم مــی گویــد )در مــورد روزه گرفــنت(؟ مشــکل بزرگــر در 

اینجــا چیســت؟ 

 

بــه نکتــه ای بســیار مهــم در اینجــا توجــه کنیــد: اغلــب عبــادت کــردن مــی توانــد توجــه   
و مترکــز بــه خــود باشــد: خداونــدا، ایــن کار و آن کار را بــرای مــن انجــام بــده. و بــه طــور 
حتــم زمــان و مکانــی بــرای تقاضــای نیازهــای شــخصی از خداونــد وجــود دارد. امــا آنچــه 
کــه خداونــد در اینجــا مــی گویــد ایــن اســت کــه عبــادت حقیقــی شــامل توجــه بــه گرســنگان، 
مصیبــت دیــدگان و فقــرا اســت. امــا شــگفت آور ایــن اســت کــه چنیــن خدمتــی بــه دیگــران 
نــه تنهــا دریافــت کننــده کمــک را برکــت مــی دهــد بلکــه بــه کمــک کننــدگان نیــز برکــت 
ــه  ــان میشــود را مطالع ــب آن ــه نصی ــددکاران و اجــری ک ــه م ــوط ب ــاِت مرب ــی بخشــد. آی م
کنیــد. در خدمــت کــردن و بخشــیدن بــه دیگــران برکتــی حاصــل میشــود. آیــا کســی وجــود 
ــا کســی  ــرده باشــد؟ آی ــه نک ــده هــای خــدا را تجرب ــن وع ــت ای ــی واقعی ــه نوع ــه ب دارد ک
وجــود دارد کــه شــادی، رضایــت و امیــدی کــه کمــک کننــدگان بــه نیازمنــدان تجربــه مــی 
کننــد را ندیــده باشــد؟ تصــور راهــی بهــرت از ایــن بــرای انعــکاس شــخصیت مســیح بــه جهــان 

دشــوار اســت.



۲۵

آیـــه 3۵ بـــاب ۲0 اعـــامل رســـوالن را بخوانیـــد. چگونـــه واقعیـــت ایـــن کالم را در خدمـــت 
بـــه دیگـــران تجربـــه کـــرده ایـــد؟

 

14 ژوئیه پنجشنبه

نیرویی برای خوبی و خیرخواهی

دانسنت حقیقت هر چقدر فوق العاده باشد، کافی نیست. در باب ۵۸ اشعیا، قوم خدا در   
اجرای آداب و مناسک مذهبی خود پر شور بودند ولی در عین حال در بکار بسنت ایامن در 
شیوه های مامرستی خویش ضعیف بودند. خدا کلیسای امروزه خود را فرا می خواند که 
نیرویی برای خوبی و خیرخواهی باشد و فراخوانی انبیاء عهد قدیم را برای متجلی ساخنت 

حقیقت ذات او انعکاس دهد. 

آیات زیر را بخوانید. به عنوان کلیسای محلی و بعنوان کلیسای جهانی باید در پی انجام 
چه کاری باشیم که خدا در این منطقه فراخوان آن را داده است؟ 

 مزامیر باب ۸۲ آیه ۳  
 اشعیا باب ۱ آیه ۱۷  

 

یک کلیسا در محله ای از شهر دچار بالی خشونت مسلحانه شده است. در سال ۲۰۱۱   
صدای نبوی شبان این کلیسا در خالل برگزاری یک کنگره خدمات کلیسایی شهری در این شهر 
بزرگ بلند شد. در اینجا پاره ای از نظرات مطرح شده در سخرنانی را میخوانیم: “مسیحیان 
باید تشییع جنازه ها را متوقف کنند” که اشاره به داستانی از کتاب مقدس دارد که عیسی 
جلوی تشییع جنازه برای خاکسپاری بیوه پرس نائین را گرفت. )لوقا باب ۷ آیات ۱۱ تا ۱۷(. او 
توضیح داد که چرا نبایدکلیسا در برابر افزایش خشونت در جامعه در سکوت و سستی باشد. 
او از حضار پرسید، “آیا ما حقیقتاً کلیسایی هستیم که فقط برای ستایش و مدیحه رسایی به پا 
می خیزد؟ در عوض الزم است از خود بپرسیم که آیا ماکلیسایی هستیم که برای از بین بردن 

رنج و مصیبت تالش میکنیم.”
این کلیسا در پیرشفت جامعه نیز بسیار فعال است. گروه رسود این کلیسا به مدت هفت   
سال به خیابان های محله خود می رفتند. آنها رسود می خواندند، بروشور پخش میکردند و 
خدمات کلیسا را به کسانی که نیازمند بودند معرفی میکردند. کلیسا بواسطه برقراری ارتباط 
با اجتامع ، به روش های متعدد به کسانی که محتاج بودند تا حد زیادی فایده رساند. کلیسا 

از طریق برنامه های متعدد و بسیار، تغییرات شگرفی در اجتامع بوجود آورد.
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این کلیسا تنها یک منونه از روش های بسیاری است که ما، به عنوان بدن کلیسا، می توانیم   
نیرویی خدمتگزار و شفا دهنده در جوامع خود باشیم.

ـــام  ـــد انج ـــی توان ـــه کاری م ـــان، چ ـــدان اجتامعت ـــه نیازمن ـــک ب ـــرای کم ـــام ب ـــای ش کلیس
ـــد؟ ده

۱۵ ژوئیه جمعه

تفکری فراتر:
مطالـــب فـــوق از تالیفـــات الـــن جـــی وایـــت را مطالعـــه کنیـــد: "احـــکام ســـپرده شـــده بـــه   
بنـــی ارسائیـــل" صفحـــات ۳۰۷‐۳۱۴; "خداونـــد بـــه فقـــرا عنایـــت دارد" صفحـــات ۵۳۰‐۵۳۶ از 

ـــاء". ـــاب "مشـــایخ و انبی کت
ـــرای  ـــوند. ب ـــی ش ـــده م ـــم دی ـــد قدی ـــاب عه ـــارس کت ـــت در رست ـــت و رحم ـــم عدال مفاهی  
ـــه دســـتور العمـــل خاصـــی کـــه در  ـــد. ب ـــه توجـــه کنی ـــاب ۲۴ تثنی ـــا ۲۲ ب ـــات ۱۰ ت ـــه آی ـــال ب مث
ـــد  ـــی خداون ـــه وضـــوح نگران ـــم ب ـــا مـــی توانی ـــد. م ـــوارد داده شـــده اســـت، توجـــه کنی ـــن م ای
ـــخنی  ـــوان س ـــا بعن ـــی رصف ـــن نگران ـــم. ای ـــکاران را ببینی ـــران و بده ـــرا، کارگ ـــه فق ـــبت ب نس
ـــوض،  ـــه در ع ـــده بلک ـــان نش ـــان بی ـــی بضاعت ـــواری از ب ـــرای غمخ ـــیوا ب ـــی ش ـــمی و زبان رس
ـــاره  ـــی درب ـــی و عمل ـــی واقع ـــتورالعمل های ـــورت دس ـــوان ص ـــه عن ـــا، ب ـــم در اینج ـــت ک دس
بایـــد و نبایـــد هـــای مـــواردی خـــاص از جملـــه در مـــورد افـــراد بدهـــکار و یـــا کارگـــران 
ـــه و درک  ـــر از اندیش ـــیار فرات ـــت بس ـــدل و رحم ـــم ع ـــت. مفاهی ـــده اس ـــان گردی ـــر، بی فقی
ـــال  ـــه قب ـــی ک ـــه جای ـــا را ب ـــه آنه ـــد چگون ـــه خداون ـــد ک ـــه کنی ـــن توج ـــتند. همچنی ـــراد هس اف
ـــان  ـــی بضاعت ـــان ب ـــم در می ـــور حت ـــه ط ـــه ب ـــی ک ـــه زمان ـــد و ب ـــاع میده ـــد ارج در آن بودن
ـــه  ـــم ک ـــر میفرمای ـــو را ام ـــن ت ـــودی. بنابرای ـــن مـــرص غـــالم ب ـــه در زمی ـــاد آور ک ـــد. “و بی بودن
ایـــن کار را معمـــول داری” )تثنیـــه بـــاب ۲۴ آیـــه ۲۲(. مـــا بـــه عنـــوان مســـیحیان بایـــد بـــدون 
ـــی  ـــض و لطف ـــه فی ـــته باشـــیم ک ـــاد داش ـــه ی ـــواره ب ـــی خـــود، هم ـــط مال ـــنت رشای در نظـــر گرف
ـــروت  ـــن رو، الزم اســـت بواســـطه ث ـــم. از ای ـــوده ای ـــه ســـزاوار آن نب ـــا شـــده ک شـــامل حـــال م
ـــه ۱۰(،  ـــاب ۲ آی ـــیان ب ـــه ۱۹، کولس ـــاب ۳ آی ـــیان ب ـــم )افسس ـــیح داری ـــه در مس ـــی ک و کامل

ـــیم. ـــدان باش ـــه نیازمن ـــک ب ـــت و کم ـــاده خدم آم
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سواالتی برای بحث
1. فرمـــان چهـــارم در بـــاب لـــزوم اســـراحت خدمتـــکاران در روز ســـبت ، چگونـــه 
اندیشـــه برابـــری همـــه انســـان هـــا در برابـــر خداونـــد را عیـــان میکنـــد؟ ایـــن اندیشـــه در 
ـــرای  ـــد؟ عیســـی ب ـــران چـــه کمکـــی میکن ـــر دســـتان و کارگ ـــا زی ـــا ب ـــار م ـــوع رفت درک و ن
گناهـــان همـــه جهـــان مصلـــوب شـــد. ایـــن فـــداکاری جهـــان شـــمول چگونـــه برابـــری 

ـــازد؟  ـــکار میس ـــدا آش ـــر خ ـــانها را در براب انس
ـــد  ـــود، بای ـــی ش ـــا م ـــود و کار او کار م ـــی ش ـــا م ـــن م ـــیح ذه ـــن مس ـــه ذه ـــی ک ۲. “وقت
بتوانیـــم روزه ای کـــه توســـط اشـــعیای نبـــی توصیـــف منـــود را رعایـــت کنیـــم: ‘مگـــر 
ـــن نیســـت کـــه بندهـــای رشارت را بگشـــایید و گـــره هـــای  روزه ای کـــه مـــن میپســـندم ای
ـــاب  ـــعیا ب ـــکنید؟’ )اش ـــوغ را بش ـــر ی ـــازید و ه ـــان را آزاد س ـــد و مظلوم ـــاز کنی ـــوغ را ب ی
ـــت  ـــپس در محب ـــد و س ـــازی دارن ـــه نی ـــدگان چ ـــج دی ـــرا و رن ـــه فق ـــد ک ـــه ۶(. بیابی ۵۸ آی
ـــام داده  ـــه ش ـــدا ب ـــه خ ـــی ک ـــای خوب ـــن چیزه ـــراک گذاش ـــه اش ـــق ب ـــت، از طری و مالیم

ـــد.” ـــک کنی ـــا کم ـــه آنه ـــان ب ـــد و اطمین ـــجاعت و امی ـــا ش ـــت ب اس
– الن جی. وایت،

Ellen G. White, in Pacific Union Recorder, July 21, 1904. 
ـــه  ـــی ک ـــل ملس ـــهای قاب ـــه روش ـــا چ ـــی، ب ـــم - یعن ـــام بدهی ـــن کار را انج ـــد ای ـــه بای چگون
ـــده  ـــی ش ـــا ارزان ـــه م ـــیح ب ـــه در مس ـــه ک ـــد، آنچ ـــک کن ـــدان کم ـــه نیازمن ـــا ب ـــد واقع بتوان

ـــم؟ ـــان بگذاری ـــان در می ـــا ایش ـــت را ب اس
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۱۶ تا ۲۲ ژوئیهدرس چهارم

عدالت و رحمت در عهد قدیم: بخش ۲

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: حزقیال باب ۳۷ آیات ۱ تا ۱۴؛ افسسیان باب ۲ آیه ۱۰؛ حزقیال 
باب ۴۷ آیات ۱ تا ۸؛ متی باب ۵ آیه ۱۶؛ مکاشفه یوحنا باب ۲۲ آیات ۱ و ۲؛ اشعیاء باب 

۶۱ آیات ۱ تا ۱۱.

آیه حفظی: “هر ذی حیاِت خزنده ای در هر جایی که آن نهر داخل شود، زنده خواهد گشت 
و ماهیان از حّد زیاده پیدا خواهد شد، زیرا چون این آبها به آنجا میرسد، آن شفا خواهد یافت و 

هر جایی که نهر جاری میشود، همه چیز زنده میگردد” )حزقیال باب ۴۷ آیه ۹(.

محله ای که در دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ میالدی رونق گرفت، در اواخر دهه ۶۰ و اوایل   
از  دهه ۷۰، به مانند منطقه جنگی شده بود. اکرث خانواده ها آنجا را ترک کردند و آثاری 
ساختامنهای مرتوک، خرابه و سوخته برجای گذاشتند. کسبه از آنجا خارج و موادمخدر و جرم 

و جنایت به آنجا وارد شد و در نتیجه محله به مکانی ناخوشایند مبدل شد. 
در سال ۱۹۸۶، خانواده ای مسیحی خانه راحت خود را در حومه شهر رها کردند و به   
این محله غم افزا نقل مکان کردند. شبانی از شهری دیگر به ایشان پیوست. آنها دو ساختامن 
خیابانها  در  خانواده  دو  کردند.  استفاده  خانه خود  عنوان  به  و  بازسازی منودند  را  سوخته 
مانده  باقی  با کسانی که در منطقه  و  اجتامع مالقات منودند  با گروههای  وقت گذراندند، 
بودند، ارتباط برقرار کردند. این دو خانواده عامل شناب دهنده ای بودند که خدا برای رشوع 
کلیسایی که شفا و تغییر را به این اجتامع مرده آورد، استفاده منود. کار و تأثیر ایشان تا به 

امروز ادامه دارد، و در زندگی بسیاری افراد آن منطقه تغییرات بزرگی ایجاد منوده است. 
دارد.  ای”، سخن  کننده  “نومید  موقعیتهای  در چنین  کلیسای خویش  نقش  درباره  خدا   
درس این هفته با “گوش دادن” به نوای نغمه رسایان عهد قدیم که قوم خدا را به آشکار 

منودن رسشت خیرخواهانه خدا به جهان فرا میخواند، ادامه می یابد.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۳ ژوئیه آماده شوید. 
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۱۷ ژوئیه یکشنبه

زنده در مسیح

فیض خدا که برای مردگان در گناه و عصیان، حیات را به همراه دارد، در باب ۳۷ حزقیال   
از استخوانهای  پر  ای  به دره  القدس  مصور گردیده است. حزقیال نبی در رؤیا توسط روح 
ارسائیل  بیت  اهل  جمیع  دهنده  نشان  استخوانها،  این  شد.  برده  پراکنده  و  خشک  مرده، 
هستند. خدا میپرسد، “ای پرس انسان آیا میشود که این استخوانها زنده گردد؟” )حزقیال باب 

۳۷ آیه ۳(.
پاسخ به این سؤال در نبوت نبی به استخوانها، آشکار میشود.  

انجام  باب 37 آیات 1 تا 14 را بخوانید. خدا میخواست برای قومش چه کاری  حزقیال 
دهد؟

 

ماحصل پیامی که در باره استخوانهای خشکیده داده شد، این است که )۱( آنها “زنده   
گشته، بر پایهای خود لشکر بی نهایت عظیمی ایستادند” )حزقیال باب ۳۷ آیه ۱۰(؛ )۲( خدا 
قومش را در رسزمین ایشان ساکن خواهد منود )حزقیال باب ۳۷ آیه ۱۴(؛ )۳( و آنها خواهند 

دانست که خدا این کار را انجام داده است )حزقیال باب ۳۷ آیه ۱۴(.
اما احیاء شدن کافی نیست. قوم خدا برای مأموریت و هدفی احیاء شده اند. ارسائیل باید   

نور هدایتی برای ملتها میشد.

افسسیان باب ۲ آیه 10 را بخوانید. چرا ما که زنده ایم بطور روحانی در مسیح از نو 
آفریده شدیم؟

 

“به طور حتم ما تنها از طریق فرزند محبوب خدا، نزد او پذیرفته میشویم و اعامل نیک   
تنها نتیجه محبت او از روی بخشش گناهان است. کارهای خوب اعتبار برای ما نیستند و ما 
چیزی از خود برای کارهای خومبان نداریم که بواسطه آنها سهم جان خود از نجات را تقاضا 
کنیم. نجات، هدیه رایگان خدا به ایامندار است که تنها به خاطر مسیح عطا میشود. جان پر 
تالطم ممکن است از طریق ایامن به مسیح آرامش بیابد و آرامش آن وابسته به میزان ایامن 
و اعتامدی است که دارد. او منیتواند کارهای خوبش را به عنوان دادخواستی برای نجات جان 

خویش، ارائه دهد.
اما آیا کارهای خوب هیچ ارزش واقعی ندارند؟ آیا گناهکاری که هر روز بدون طلب عفو   
مرتکب گناه میشود، در نظر خدا با کسی که از طریق ایامن به مسیح در کامل خود خدمت 
هستیم،  او  ‘صنعت  میدهد،  پاسخ  مقدس  کتاب  میگیرد؟  قرار  لطف  مورد  یکسان  میکند، 
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آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا منود تا در آنها سلوک مناییم.’
مقدر  پروردگار  نبوده،  آن  انسان الیق  که  و مرحمتی  لطف  بواسطه  و  او  الهی  نظم  با   
فرموده تا اعامل نیک اجرداشته باشند. ما تنها از طریق شایستگی عیسی است که پذیرفته 
میشویم؛ و اعامل رحیامنه، وکردار خیر خواهانه ای که بجا می آوریم، مثرات ایامن هستند.” 

– الن جی. وایت، 
Ellen G. White, Selected Messages, book 3, pp. 199, 200.

۱۸ ژوئیه دوشنبه

نهر جاری

آیات 1 تا ۸ باب 47 حزقیال را بخوانید. حزقیال در باره معبد در رؤیای خویش چه دید؟
 

به نظر میرسد که در معبد تراوشی ایجاد میشود. ممکن است تعجب کنید که آیا لوله ای   
شکسته است یا خیر؟ در این مورد، نشتی چیز خوبی بود. 

آبی که از معبد به بیرون روان بود به “سمت رشق” میرفت. در رشق اورشلیم دریای منک   
)که به دریای مرده یا بحر میت نیز معروف بود(، در پائین ترین سطح از سطح دریاهای روی 
زمین، قرار داشت. بین اورشلیم و دریای منک حدود ۳۴ کیلومرت منطقه کویری بزرگی وجود 
داشت که شامل وادی عربه که گودی )یا تو رفتگی( اردن و دریای مرده نیز نامیده میشد، 

بود. آب آن دریا چنان شور است که هیچ موجودی منیتواند در آن زندگی کند. 
این  یابند.  آبهای مرده دریا “شفا” می  به آن میرسد،  این وجود، وقتی که آب معبد  با   
میتواند بطور منادین بعنوان کلیسای خدا باشد، معبدی )پطرس اول باب ۲ آیات ۴ و ۵( که 

تبدیل به منبع سالمتی و شفا برای کسانی که در تخلف و گناه مرده اند میشود.

او را به جهان  باید  اینکه چگونه  اینجا درباره  متی باب ۵ آیه 1۶ را بخوانید. عیسی در 
معرفی کنیم، چه میگوید؟

 

رودخانه زامبیزی در کشور زامبیاکه در قاره آفریقا واقع است، از جریانی کم عمق که   
از زیر درختی بیرون میآید، رشوع میشود. هامنطور که به سمت آبشار ویکتوریا میرود، از 
جریانی کم )با عمقی تا مچ پا( به جریانی با عمق زانو، کمر و سپس نهری که آنقدر عمیق 
است که میتوان در آن شنا کرد، تبدیل میشود. به همین ترتیب، نهر جاری شده از معبد که 
در ابتدا کوچک بود، در حرکت و اثر افزایش یافت و تبدیل به نهری شد که “در آن میشود 

شنا کرد، نهری که از آن عبور نتوان کرد” )حزقیال باب ۴۷ آیه ۵(.
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تأثیر شفابخش کلیسای شام ممکن است در ابتدا کم باشد، اما میتواند آنقدر رشد کند که جامعه   

را تغییر دهد! “کار ما در ابتدا مثل نهری کوچک، بسیار کوچک به من سپرده شد.” – الن جی. وایت،

Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 7, p. 171.

ــد از  ــدا میتوانـ ــه خـ ــان آنچـ ــرای بیـ ــه بـ ــتند کـ ــری هسـ ــر دو تصاویـ ــور و آب – هـ نـ
ـــه  ـــا چگون ـــد. م ـــرده شـــده ان ـــکار ب ـــرن انجـــان دهـــد، ب ـــه دیگ ـــرای کمـــک ب ـــا ب ـــق م طری

میتوانیـــم کانـــال و مجرایـــی بهـــر بـــرای خدمـــت بـــه نیازمنـــدان باشـــیم؟

۱۹ ژوئیه سه شنبه

کلیسا: منبع زندگی

زنده خواهد گشت و  داخل شود،  نهر  آن  که  در هر جایی  ای  “هر ذی حیاِت خزنده   
زنده  چیز  همه  میشود،  جاری  نهر  که  جایی  هر  شد...  خواهد  پیدا  زیاده  حّد  از  ماهیان 

میگردد” )حزقیال باب ۴۷ آیه ۹(
نبوت حزقیال نشان میدهد در هر کجا که نهر کلیسای خدا جاری میشود، زندگی وجود   
دارد. حزقیال باب ۴۷ آیه ۱۰ به شگفتی آن میافزاید. چه منظره عجیبی خواهد بود: آبهایی 
که بدون ماهی شناخته میشدند، زیرا چیزی منیتوانست در آنها زندگی کند، ناگهان به مکانی 
تبدیل میشود که ماهیگیران تورهای خود را در آن می اندازند وماهیهای بسیاری صید میکنند. 
حیاتی وجود  ذی  قبال  که  مکانی  در  وی  قدرت  بواسطه  امت خدا  که  است  این  کلی  نکته 

نداشته، موجب حیات بخشی میشوند. 
بد نیست که  آنقدر  "در جایی که خدا کار میکند اوضاع مایوس کننده نیست. هیچ قومی 
رستگار نشود. میراث شومی که از گذشتگان باعث محکومیت ما در آینده شده، به نا امیدی 

مبدل نخواهد شد. )در نا امیدی بسی امید است. پایان شب سیه سپید است(". –
 The Interpreter’s Bible, )Nashville: Abingdon Press, 1956(, vol. 6, p. 328.

فیض شگفت انگیز خدا، برای هر کسی که آن را بپذیرد، کارهای شگفت انگیزی انجام میدهد. 
بار دیگر در اینجا، پیام مژده انجیل را داریم. خدا از طریق ما میتواند به کسانی که از نظر 

جسامنی و روحانی نا امید، محزون، تکیده و در حال مرگ هستند، امید بدهد.

حزقیال باب 47 آیه 1۲ را با مکاشفه یوحنا باب ۲۲ آیات 1 و ۲، مقایسه کنید. این آیات 
درباره رسنوشت نهایی آنهایی که توسط عیسی از طریق کلیسای وی شفا و حیات تازه یافته 

اند به ما چه می گویند؟
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روزی قوم خدا – شامل اعضای جامعه ای که خدا از طریق از خود گذشتگی اعضای کلیسا   
التیام بخشیده است – بر روی زمین جدید خواهند بود، جایی که نهری دیگر که از عرش خدا 

جاری است، وجود دارد. هیچ کویر، خشکی و مرگی در آنجا وجود نخواهد داشت. 
در همین حال – مادامی که ما منتظر آن واقعیت پر برکت هستیم – خدا میخواهد که   
کلیسای وی مکانی باشد که از آنجا شفا و وفور زندگی به اجتامع جاری شود. او میخواهد از 
طریق ما کار کند تا بیابان ها دگردیسی شده و دوباره زنده شوند و دریاهای راکد و مرده در 
مرز و بوم ما احیا گردیده و در عیسی رسزنده شوند. )یوحنا باب ۱۰ آیه ۱۰(، که این مطلب 

خالصه پیام جامع ادونتیست است.

ـــاب  ـــه ۲4 ب ـــد. آی ـــه میده ـــال ارائ ـــاب 47 حزقی ـــابه را در ب ـــری مش ـــی تصوی ـــوس نب عام
ـــان  ـــام در اجتامعت ـــای ش ـــش کلیس ـــا نق ـــه ب ـــر چگون ـــن تصوی ـــد. ای ۵ عامـــوس را بخوانی
ـــش  ـــفا بخ ـــت ش ـــاری اس ـــه از آن ج ـــری ک ـــا نه ـــام ب ـــای ش ـــا کلیس ـــود؟ آی ـــه میش مقایس

ـــت؟  اس

۲۰ ژوئیه چهارشنبه

وعده های شادمانی

عهد قدیم مملو از ایده ای است که کسانی که از نظر روحانی و مادی برکت یافته اند، به   
دیگران که نیازمندند، کمک خواهند منود. 

آیات 1 تا 11 باب ۶1 اشعیاء را بخوانید. خدا در اینجا به قوم خویش چه میگوید و چگونه 
میتوانیم آنرا برای فراخوان کار خدا بکار بندیم ؟ لوقا باب ۴ آیه ۱۸ را نیز ببینید.

 

باب ۶۱ اشعیاء با این بیانیه آغاز میشود که روح خداوند از طریق فرد انتخاب شده برای رساندن   
از  امید  نا  زندانیان  آزادی  بردگان و  برای  آزادی  انتشار  التیام شکسته دالن،  به فقرا،  مژده خوش 

تاریکی ، کار میکند )اشعیاء باب ۶۱ آیه ۱(. همه اجزاء این وعده در “سال مورد عالقه خداوند” 

تحقق می یابند. “سال مورد عالقه خداوند” اشاره به سال یوبیل دارد و هم اکنون دیدیم که مملو 

از مضامینی است که رضورت خدمت برای رفع حاجات بی بضاعتان را یادآوری میکند. 

از این رو سوگوارانی که تسلی یافته اند، دردمندانی که که کمک و توشه یافته اند، کسانی که   

“زیبایی را به عوض خاکسرت” و “روغن شادمانی را به عوض نوحه گری” دریافت می کنند و کسانی 

که “ردای تسبیح را به جای روح کدورت” می پوشند )اشعیا باب ۶۱ آیه ۳(، هامن کسانی هستند 

که خرابه های کهن را باز سازی خواهند منود و مکان هایی که بسیار پیش از آن ویران شده بودند 
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را مرمت خواهند منود. کسانی که به واسطه شادی مسیحایی برکت داده شدند، به تغییر دهندگان 

جامعه تبدیل شده و شهر های ویران را نوسازی میکنند. )اشعیا باب ۶۱ آیه ۴(. خدمتگزاران خدا، 

اند.  اند و بواسطه متول و دارایی قوم های اطراف حامیت گردیده  کاهن و کشیش خوانده شده 

)اشعیا باب ۶۱ آیات ۵ و ۶(. 

تصویری که از آن یگانه مسح شده در باب ۶۱ اشعیا می یابیم قومهای اطراف را بواسطه کامیابی   

کسانی که با او عهد بسته اند متبدل خواهند منود. )اشعیا باب ۶۱ آیات ۸ و ۹( و برای فراخوانده 

شدگان و بشارت دهندگان جامعه جهانی دوران کنونی ، اعامل می شود. آیا نباید تأثیر متحول کننده 

مشابه از این نبوت احساس شود، خصوصا وقتی که درخداوند بسیارمحظوظ هستیم، در خدایامن 

شادی می کنیم و به جامه نجات و عدالت ملبس و در میان جامعه ایستاده ایم؟ )اشعیا باب ۶۱ آیات 

۱۰ و ۱۱(.

اشـــعیا بـــاب ۶1 آیـــه ۹ را بخوانیـــد. ایـــن مطلـــب شـــهادت قدرمتنـــدی اســـت از کاری 
ـــد  ـــی توان ـــزی مشـــابه آن م ـــا چی ـــش انجـــام دهـــد. آی ـــوم خوی ـــد در ق ـــی توان ـــه خـــدا م ک

ـــه؟ ـــرا ن ـــا چ ـــرا؟ ی ـــود؟ چ ـــه ش ـــا گفت ـــورد م ـــروزه در م ام

۲۱ ژوئیه پنجشنبه

کلیسا – عامل تغییر دهنده

باب ۶ میکا را بخوانید. خداوند در اینجا بر ضد چه چیزی سخن می گوید؟
 

میکا به دیگر انبیا عهد قدیم می پیوندد. او تاکید میکند که اشکال ظاهری دین که فاقد   
مظهر و نیت عدل و رحمت هستند، هرگز مورد قبول خدای عادل و مهربان واقع نخواهند 

شد. 

پیام قاطع آیه ۸ باب ۶ میکا چیست؟
 

“دین حقیقی عملی است. مطمئنا، شامل مراسم و آداب کلیسا هم میشود اما... این موضوع که   
از غذا خوردن پرهیز کنید تا رشیک دل گرسنگان باشید بی معنی است بلکه گرسنه را باید اطعام 

منود. دینداری عملی تنها نوع مذهب شناخته شده در دادگاه عدل الهی است )متی باب ۲۵ آیات ۳۴ 

تا ۴۶(.” – الن جی. وایت،

Ellen G. White, The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 306.



34

خداوند همچنان دین ظاهری را کفر تلقی میکند که از عبادت عملی آنگونه که در آیه ۸   
باب ۶ میکا بیان شد برخوردار نیست. اشکال مذهبی ما ختم به خود منیشوند، بلکه در ختم 

آنها هدف و منظوری نهفته است و ختم آن مسیح است که باید در ما هویدا شود. 
ناامید نقل مکان  با دو خانواده آشنا شدیم که به اجتامعی  این هفته،  در مقدمه درس   
کردند تا برای رفع نیازهای ایشان خدمت کنند. این دو خانواده گروهی کوچک از افراد محلی 
را در اتاق های نشیمن خود تشکیل دادند. اعضای این گروه کوچک در حال رشد با اشتیاق 
با سازمان توسعه  آنها  را نشان دهد.  اجتامع خود  احیای  راه  ایشان  به  دعا کردند که خدا 
مسیحیان همکاری منودند و رشوع به استخدام داوطلبین برای پیوسنت به آنها در بازسازی 

ساختامن های خرابه اطراف کردند.
اگر شام امروزه از این اجتامع بازدید منایید، یک اجتامع رونق یافته جدیدی خواهید دید   
که بسیار از گذشته موفق تر است. این رویا به واقعیت تبدیل شد زیرا یک کلیسای کوچک 

تصمیم به نشان دادن محبت مسیح به روش عملی گرفت، که اجتامعشان را تغییر داد.

ـــام”  ـــه ۸ “ش ـــود، در آی ـــه ب ـــخن گفت ـــی س ـــور کل ـــه ط ـــش ب ـــوم خوی ـــا ق ـــدا ب ـــه خ ـــر چ اگ
بـــه شـــکل مفـــرد بـــود. خـــدا بـــا تـــک تـــک افـــراد ســـخن میگفـــت. شـــخصاً تـــا چـــه 
میـــزان بـــه خوبـــی میتوانیـــد آنچـــه را کـــه خداونـــد در اینجـــا "نیکـــو" گفتـــه اســـت 

آشـــکار میکنیـــد؟

۲۲ ژوئیه جمعه

تفکری فراتر:
ارمیا باب ۲۲ آیات ۱ تا ۱۶؛ حزقیال باب ۱۶ آیه ۴۹؛ زکریا باب ۷ آیات ۹ و ۱۰ را بخوانید.   
"نظرات الن جی وایت صفحات ۱۱۶۵‚۱۱۶۶ در تفسیر کتاب مقدس ادونتیستهای روز هفتم 
جلد چهارم بخوانید"; طرح خدا برای آسایشگاههای ما صفحات ٢٢٧‚٢٢٨ در شهادتهایی برای 

کلیسا جلد ششم را مطالعه کنید.
“ای مرد از آنچه نیکو است تو را اخبار منوده است؛ و خداوند از تو چه چیز را میطلبد غیر   
از اینکه انصاف را بجا آوری و رحمت را دوست بداری و در حضور خدای خویش با فروتنی 
سلوک منایی؟” )میکا باب ۶ آیه ۸(. خداوند در خصوص آنچه که از قوم خویش میطلبد، چقدر 
میتوانست شفافرت باشد؟ خدا به ما نشان داده است “نیکوئی” چیست و این “نیکوئی” واژه 
یکسانی است که بارها و بارها در باب اول کتاب پیدایش بکار برده شد که به آفرینش پیش از 
سقوط در گناه اشاره داشت. از این رو، به طور ضمنی، توجه ما به ایده آل جلب شده است و 
چیزی که خدا از ابتدا برای ما داشت و در نهایت چیزی که پس از بازگشت عیسی ما را به آن 
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باز خواهد گرداند. عبارت ترجمه شده “ملزم هستید” میتوانست همچنین به عنوان “از شام 
خواسته میشود” ترجمه شود. یعنی، خدا از ما، قوم نجات یافته که با فیض مسیح تحت پوشش 
قرار گرفته است، چه چیزی “میخواهد”؟ پاسخ در چگونگی ارتباط ما با یکدیگر و با خدا 
نشان داده شده است. نخست، باید عادالنه عمل کنیم. موضوع داده شده در این ثلث بسیار 
مناسب و در خور توجه است ، که چگونه میتوانیم به کسانی که اغلب قربانیان درمانده نا 
عدالتی هستند کمک کنیم. دوم اینکه، ما باید ترحم و مهربانی کردن را دوست داشته باشیم. 
ما در جهانی زندگی میکنیم که گاهی میتواند بسیار بی رحم باشد. ما چه شاهدان قدرمتندی 
به  آن نسبت  با آشکار منودن  را  آن محبت  و  داده  اهمیت  به مهربانی  که  باشیم  میتوانیم 
دیگران از طریق زندگی خود نشان دهیم. در وهله سوم، باید با فروتنی در مقابل خدا قدم 
برداریم. اگر خداوند در آیه ۴ باب ۶ میکا توجه آنها را به نجاتشان از مرص به عنوان دلیلی 
برای فروتنی و وفاداریشان جلب میکند، این موضوع چه حد بیشرت از این باید در مورد ما 
کاربرد داشته باشد که با خون عیسی نجات یافته ایم؟ واقعیت صلیب و بهای نجات ما باید 

همواره ما را در برابر خدایامن فروتن نگاه دارد. 

سواالتی برای بحث
1. چـــه آیـــات دیگـــری را از عهـــد قدیـــم دربـــاره مســـئولیت در برابـــر نیازمنـــدان 

میتوانیـــد بیابیـــد؟
۲. در بـــاب ۵ عامـــوس، بخصـــوص آیـــات ۲1 تـــا ۲4، کالم قدرمتنـــدی دربـــاره مـــردم 
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــود میکردن ـــازی وامن ـــر س ـــا ظاه ـــه ب ـــم ک ـــوس میبینی ـــان عام ـــی در زم مذهب
ـــا  ـــد اســـت ت ـــی ظاهـــری عالقمن ـــد بیـــش از شـــعائر مذهب ـــد. خداون خـــدا احـــرام میگذارن
ـــا  ـــوق مب ـــات ف ـــد. آی ـــار میکنن ـــه رفت ـــران چگون ـــا دیگ ـــر و ی ـــا یکدیگ ـــردم ب ـــه م ـــد ک ببین

ـــم؟  ـــد و مترکزکنی ـــزی تاکی ـــه چی ـــر چ ـــد ب ـــه بای ـــد ک میگوین
ـــه  ـــبت ب ـــه نس ـــود دارد ک ـــری وج ـــردم خط ـــادی م ـــای م ـــاخن نیازه ـــرآورده س ٣. در ب
نیازهـــای روحانـــی آنـــان ممکـــن اســـت غفلـــت ورزیـــده شـــود. چگونـــه میتوانیـــم از 
ـــت  ـــرای خدم ـــود ب ـــتیاق خ ـــیر اش ـــم؟ در مس ـــری کنی ـــر جلوگی ـــن خط ـــادن در دام ای افت
بـــه مـــردم کـــم بضاعـــت و تهیدســـتی کـــه در میـــان مـــا هســـتند چگونـــه میتوانیـــم 
ـــوی اســـت(.  ـــادی و معن ـــای م ـــع حاجته ـــادل در رف ـــم؟ )منظـــور تع ـــرار کنی ـــادل را برق تع
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۲۳ تا ۲۹ ژوئیهدرس پنجم

عیسی به جامعه کمک میکرد

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: لوقا باب ۴ آیات ۱۶ تا ۱۹، باب ۱۰ آیات ۲۵ تا ۳۷؛ متی باب 

۵ آیه ۱۳؛ اشعیاء باب ۲ آیه ۸؛ یوحنا باب ۴ آیات ۳۵ تا ۳۸؛ متی باب ۱۳ آیات ۳ تا ۹.

آیه حفظی: “عیسی در متام جلیل میگشت، در کنیسه های آنها تعلیم میداد و مژده پادشاهی 
خدا را اعالم میکرد و بیامریها و ناخوشیهای مردم را شفا میبخشید” )متی باب ۴ آیه ۲۳(.

گنج  ماجراجویانه جزیره  داستان  برای  که   )Robert Louis Stevenson( استیونسون  لوئیس  رابرت   
معلمی  والدینش  نهایت  در  برود.  مدرسه  به  مرتب  بطور  منیتوانست  که  بود  بیامر  پرسی  دارد،  شهرت 
استخدام منودند که به او آموزش دهد و پرستار بچه ای را به کار گامردند تا در هنگام نیاز به او کمک کند. 
یک شب که پرستاربچه قبل از اینکه او بخوابد به او رس زد، او در تخت خواب نبود و دستها و بینی خود 
را به پنجره چسبانده بودند. پرستار با جدیت از او خواست تا قبل از اینکه رسما بخورد، به تخت خواب 
خود برگردد. رابرت به او گفت، “بیا پشت پنجره و چیزی را که من میبینم ببین.” پرستار آمد که ببیند. 
در پایین خیابان مردی بود که با مشعل چراغهای نفتی خیابان را روشن میکرد. رابرت گفت، “نگاه کن، آن 
مرد دارد در تاریکی خرب خوش میدهد” – ویرایشگر: در قدیم در خیابانها چراغهای نفتی وجود داشت و 
رس شب، فردی وظیفه داشت با شمعک بلندی که در دست داشت، چراغها را روشن کند. در عین حال برای 
خاطر جمع کردن مردم ندایی رس میداد و میگفت آسوده بخوابید که شهر در امن و امان است و به نوعی 

در تاریکی به مردم خرب خوش میداد. این خرب خوش در اینجا اشاره دارد به اشعیا ۵۲ : ۷‚ ۸.
Margaret Davis, Fear Not! Is There Anything Too Hard for God? (Aspect Books, 2011), p. 332.
در باره آنچه که کتاب عهد قدیم در باره کمک به حاجتمندان گفته است کمی مطالعه کرده ایم. اکنون   
میخواهیم به آنچه عهد جدید میگوید، نگاهی بیندازیم و چه چیزی بهرت از اینکه با عیسی رشوع کنیم. و 
یکی از معروفرتین تعالیم عیسی این است که ما باید “نور این جهان” باشیم )متی باب ۵ آیه ۱۴(. با این 
کار، ما عیسی، نور حقیقی جهان را انعکاس میدهیم )یوحنا باب ۸ آیه ۱۲(. تعالیم عیسی که برای رسالت و 
کهانت در زمین تدبیر منود، دستورالعملهای قدرمتندی ارائه منود که بواسطه او بتوانیم با شمعک چراغ های 

خیابان را روشن کنیم و آرامش و خوشی را جار بزنیم. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳۰ ژوئیه آماده شوید. 
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۲۴ ژوئیه یکشنبه

بیانیه رسالت عیسی

عیســی، معلــم یهــودی جــوان اهــل نــارصه، در منطقــه جلیــل بســیار معــروف شــده بــود   
)لوقــا بــاب ۴ آیــه ۱۵(. وقتــی او رس ســخن را بــاز منــود "جامعتــی کــه بــه ســخنان عیســی 
گــوش میدادنــد از موعظــه عالــی او مــات و مبهــوت شــدند زیــرا بــا قــدرت بــه ایشــان تعلیــم 
میــداد نــه ماننــد علــامی یهــود". )متــی بــاب ۷ آیــات ۲۸ و ۲۹(. یــک روز ســبت، وقتــی کــه 
طومــار کالم اشــعیاء بــه عیســی داده شــد، او دو آیــه نخســت بــاب ۶۱ اشــعیاء را خوانــد، و 
در میــان جملــه قبــل از عبــارت “روز غضــب خداونــد مــا” ســکوت منــود )اشــعیاء بــاب ۶۱ 

آیــه ۲(.

ــم؟  ــنیده ای ــا ش ــالً در کج ــامت را قب ــن کل ــد. ای ــا 1۹ را بخوانی ــات 1۶ ت ــاب 4 آی ــا ب لوق
ــزی را  ــه چــه چی ــن دو آی ــدن ای ــا خوان ــد( عیســی ب ــات ۱ و ۲ را ببینی ــاب ۶۱ آی )اشــعیاء ب

اعــالم منــود؟

 

هامنطــور کــه پیــش از ایــن دیدیــم، عبــارت “ســال پســندیده خداونــد” بــه عنــوان ســال   
ــد خــود از شــهر  ــد(. عیســی در بازدی ــان را ببینی ــاب ۲۵ الوی ــناخته میشــود )ب ــادمانی ش ش
نــارصه، نقــل قولــی از کتــاب مقــدس را در بــاره مســایاح )ماشــیاح یــا مســح مقــدس( بیــان 
ــید”  ــام رس ــه انج ــته ب ــن نوش ــروز ای ــه “ام ــد ک ــان میده ــنوندگانش اطمین ــه ش ــد و ب میکن
)لوقــا بــاب ۴ آیــه ۲۱(. او در ایــن موعظــه، خــود را بــه عنــوان آن یگانــه مســح شــده هویــدا 
میســازد فقیــران را مــژده، اســیران را آزادی، کــوران را بینایــی، مظلومــان را رهایــی و تــازه 
شــدن را بشــارت میدهــد. ایــن فهرســت بــه خوبــی رســالت وی در زمیــن را توصیــف میکنــد 

کــه بــر تعلیــم، شــفا و امــداد روحانــی بخصــوص بــرای نیازمنــدان مترکــز داشــت.

چرا عیسی آیه ۲ باب ۶1 اشعیاء را بطورکامل بیان نکرد؟
 

شــاید علــت مکــث کوتــاه عیســی در بیــان عبــارت “روز غضــب خداونــد مــا” ایــن بــود   
کــه منیخواســت کهانــت او بــا مفهومــی کــه زبانــزد شــده بــود مرتبــط گــردد مبنــی بــر اینکــه 
ــازد و  ــوب س ــل را مغل ــمنان ارسائی ــا دش ــد ت ــد آم ــکریان خواه ــربی لش ــرای ره ــایاح ب مس
ایشــان را تحــت ســلطه ارسائیــل در آورد. ایــن برداشــتی اشــتباه بــود کــه متأســفانه مانــع از 
دیــدار او بــا بســیاری از هموطنــان وی میگردیــد زیــرا کــه ماموریــت و رســالت او بــرای امــر 
دیگــری بــود. او در عــوض، برغــم رشایــط سیاســی آن دوره کار خــود را بــر روی کمــک بــه 

نیازمنــدان متمرکــز منــود. 
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ـــا  ـــد؟ ب ـــا میگوی ـــه م ـــزی ب ـــش، چـــه چی ـــوع خدمـــت خوی ـــی رســـالت و ن ـــا معرف عیســـی ب
ـــزی  ـــه چی ـــرف، چ ـــل ح ـــه اه ـــیم و ن ـــل باش ـــل عم ـــد اه ـــه بای ـــر اینک ـــی ب ـــد او مبن تأکی

ـــم؟ ـــت میکنی برداش

۲۵ ژوئیه دوشنبه

همسایه خود را دوست بدارید

بدار و  و متام ذهن خود دوست  و متام قدرت  و متام جان  با متام دل  را  “خدای خود   
همسایه ات را مانند جان خود دوست بدار” )لوقا باب ۱۰ آیه ۲۷(.

به  کمک  برای  درخواست  مورد  در  اینجا  در  بخوانید.  را  لوقا   10 باب   37 تا   ۲۵ آیات 
نیازمندان، چه پیامی به ما داده شده است؟

 

کسی که از قانون رسرشته دارد درک میکند که همه احکام حول این محور میچرخد که   
خدا را با متامی وجود دوست داشته و همسایه را مانند خود دوست داشته و محبت منائیم. 

پرسشی که بی پاسخ ماند این بود که، “همسایه من کیست؟” 
با توجه به اینکه در زمان مسیح و در میان بنی ارسائیل اندیشه ای رایج بود که همسایه   
را همکیشان مورد لطف و تفقد معرفی مینمود و همه افراد طبقات دیگر را بعنوان بیگانه 
تلقی میکرد ، فردی که احکام را بخوبی میشناخت )یا همن حاکم رشع( از عیسی در خواست 
منود تا این موضوع را روشن سازد. متثیلی که عیسی بیان میکند، نقطه نظر کامالً متفاوتی را 
آشکار میسازد. همسایه ما هر فرد نیازمندی است که با او روبرو میشویم. کاهن و مرد الوی 
بیشرت نگران حرمت و جایگاه خود و مراقب تکالیف دینی بودند که ُملَّوث و آلوده نشود. این 
شیوه زیبنده ای نبود که مذهب را بعنوان دستاویزی قرار دهند تا به کسیکه باحتامل زیاد 

هرگز قادر به جربان نیست کمک نکنند.
در مقابل، مرد سامری این “بیگانه” و “دشمن” زخمی را به عنوان همسایه خود دید، و با   
ترحم نیازهای او را به جای نیازهای خود، برآورده منود. نکته این است که ما به جای اینکه 
بپرسیم “همسایه من چه کسی است؟” باید بپرسیم، “چه کسی همسایه ستمدیده و مظلوم 
است؟” اهمیتی ندارد آن فرد چه کسی است: فرد نیازمند کسی است که ما باید به او کمک 

کنیم و این ختم کالم است.
یا قبیله ای تفاوت قائل نیست. او خالق همه برشیت  ، نژاد،  “خداوند بین هیچ ملیت   
است. همه انسانها در خلقت یک خانواده هستند و راه نجات برای همه یکی است. مسیح 
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برای تخریب دیوار جدایی آمد تا همه قسمتهای معبد را باز کند که همه جان ها آزادانه به 
خدا دسرتسی داشته باشند. محبت او چنان گسرتده، عمیق و کامل است که به همه جا نفوذ 

میکند.” – الن جی. وایت،
Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 386.

چـــه تعصباتـــی ممکـــن اســـت مانـــع بشـــود تـــا آنطـــور کـــه بایـــد و شـــاید همســـایه 
خوبـــی نباشـــید؟

۲۶ ژوئیه سه شنبه

دستور طبخ بی عیب

“شام منک جهان هستید” )متی باب ۵ آیه ۱۳(.  

عیسی در این آیه پیروان خود را فرا میخواند تا “منک” باشند که عاملی دگرگون کننده   
است. کلیسا یک “منکدان” است که “منک زمین را در بر دارد.” ما، این “منک”، باید با چه 

چیزی و چه کسی مخلوط شویم؟ تنها با خودمان یا با موادی متفاوت از خود؟
میتوانید پاسخ این پرسش را بهرت متوجه بشوید اگر یک قالب پخت نان را فقط با منک   
پرکنید و قالب دیگر را با خمیری که در آن منک بعنوان یکی از مواد الزم برای پخت نان پر 
کنید. در قالب اول منک فقط بعنوان دستور طبخ است و منیتوان از آن بعنوان غذا استفاده 
کرد. در قالب دوم، منک بخشی از دستورطبخ است و با موادی متفاوت از خود مخلوط شده 
است. و به این ترتیب، یک قرص نان بی مزه را به نانی خوشمزه تغییر میدهد. منک وقتی که 
با عنارصی متفاوت از خود مخلوط شود، سودمند تر است. در مورد مسیحیان نیز چنین صادق 
است. اگر ما در آسایش و راحتی خود که کلیسا یا هامن “منکدان” است باقی مبانیم،تغییری 

حاصل منیشود.
از این رو، نکته ای در اینجا وجود دارد که نباید از دست بدهیم. از آنجایی که ما سیگار   
منیکشیم، مرشوب منیخوریم، عیاشی و قامربازی منیکنیم و جرمی مرتکب منیشویم، به هر 
مهم هستند.  آنها  باشیم. همه  دیگران  برای  اخالقی خوبی  الگوی  و  منونه  میتوایم  طریقی 
اما پرسش این نیست که ما چه کار بدی انجام منیدهیم. بلکه، این است که چه کاری انجام 

میدهیم؟ یعنی، چه کاری برای کمک به اجتامع خود و برای نیازمندان انجام میدهیم؟

بار دیگر متی باب ۵ آیه 13 را بخوانید و بر ادامه آیه مترکز کنید. منک چگونه میتواند مزه 
خود را از دست بدهد؟
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تنها عبادت پیشگی بدون محبت مسیح  اگر  از دست بدهد؛  را  اگر منک مزه خود  “اما   
تأثیر  هیچ  منیتواند  زندگی  ندارد.  وجود  نیکوکاری  برای  نیرویی  هیچ  باشد،  داشته  وجود 

رستگار کننده ای بر جهان اعامل کند.” – الن جی. وایت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 439. 17

به مناد دستورالعمل طبخ باز رجوع کنید. هامنطور که دیدیم، اگر تنها منک داشته باشیم،   
به هیچ وجه خوب نیست. در حقیقت، مقدار منک زیاد در برنامه غذایی میتواند سمی باشد. 
)در عمل شاید بتوان آنرا با افراطگرایی مقایسه منود(. منک باید با چیزهای متفاوت مخلوط 
شود. بنابراین، اگر ما مانند جهان باشیم، هیچ تغییری در آن بوجود نخواهیم آورد. چیزی 
برای ارائه دادن نخواهیم داشت. منک دیگر سودی نخواهد داشت. و سپس عیسی میگوید که 

چه اتفاقی برای آن منک می افتد؟
به هر حال، با اثر طعم محبت مسیح، متایل پیدا خواهیم کرد که با “غریبه ها”، “خودمانی”   
بشویم، و عامل دگرگون کننده ای برای دیگران شده، و زندگی آنان را دستخوش تغییر مثبت 
بنامئیم و با تعمیم آن میتوانیم دیگران را به سوی آنچه که واقعاً در زندگی اهمیت دارد 

هدایت کنیم. و آن موضوع مهم رستگاری و نجات در عیسی است.

ـــن  ـــد. ای ـــه ۸ را بخوانی ـــاب ۲ آی ـــعیاء ب ـــه ۲0 و اش ـــاب 31 آی ـــه 30، ب ـــاب 1۲ آی ـــه ب تثنی
ـــه  ـــیم ک ـــب باش ـــم مراق ـــه میتوانی ـــد و چگون ـــدار میدهن ـــزی هش ـــه چی ـــاره چ ـــات درب آی

ـــم؟ ـــه نیفتی ـــه تل ب

۲۷ ژوئیه چهارشنبه

موضوعی در خصوص کشاورز بودن

آیات 3۵ تا 3۸ باب 4 یوحنا را بخوانید. عیسی میگوید که برای نجات جانها چه قدمهای 
متفاوتی نیاز است برداشته شود؟ 

 

کار یک کشاورز چند وجهی است. کارهای متنوع دیگری در حرفه کشاورزی باید پیش   
از برداشت انجام شوند تا اینکه محصول فراوان ببار بیاید. )متی باب ۹ آیات ۳۵ تا ۳۸(. برای 
برداشت محصول مزرعه خداوند تنها به دروگر نیاز نیست. آیا میتوانید کشاورزی را تصور 
کنید که در زمان برداشت به کارگران خود بگوید، “زمان برداشت رسیده است، پس ما باید 
بذرها را بکاریم”؟ درو تنها وقتی صورت میپذیرد که در متام طول زمان کارهای کشاورزی 

انجام شده باشد. 
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کشاورزی شامل آماده کردن بسر خاک میشود، زیرا همه زمینها در ابتدا مناسب نیستند.   
)متی باب ۱۳ آیات ۳ تا ۹ را ببینید.( کلیسای شام چه کاری میتواند در اجتامع انجام دهد تا 

“زمین سخت” را نرم کند و “سنگها” و “خارها”را از میان برداشته شود؟

 

کارگران کارهای بسیار دشوار کشاورزی را قبل از برداشت انجام دادهاند و سایر کارگران   
محصول تالش خود را برداشت میکنند. گاهی اوقات راهکارهای بشارتی بیشرت به جای مترکز 
بر کار آماده سازی برای کشاورزی، بر درو کردن تأکید دارند. اما نباید اینگونه باشد. خاک باید 
بسیار قبل از اینکه مبرّش بیاید و موعظه را با امید به برداشت محصول آغاز کند، آماده شود. 
باید به کار کردن در زمین برداشت به عنوان یک فرآیند نگاه کنیم: آزمایش خاک،  ما   
آماده کردن، شخم زنی کاشت، آبیاری، کود دهی، آفت زدایی، انتظار درو یا برداشت محصول 

انبار کردن.
برداشت محصول تنها یکی از بخشهای فرآیند است. در کلیسا، فرآیند “کشاورزی” میتواند   
شامل فعالیتهای آزمودن خاک، از جمله ارزیابی نیازهای اجتامع، جمعیت شناسی و مصاحبه 
با رهربان اجتامع باشد. فعالیتهای آماده کردن خاک شامل برآورده کردن نیازهای اجتامع که 
در ارزیابی مشخص شده اند؛ فعالیتهای کاشنت بذر، از جمله سمینارها، مطالعات کتاب مقدس 
و تشکیل گروههای کوچک؛ و دعا برای باران – روح القدس. تنها عده کمی از مردم با یکبار 
بشارت به مسیح ایامن میآورند. الزم است که ما آنها را با فرآیند بشارتهای متعدد، پرورش 
رویدادهای  به  تنها  اگر  دهیم.  افزایش  را  برداشت  برای  آنها  بودن  آماده  احتامل  و  دهیم 

پراکنده تکیه کنیم، احتامل اینکه گیاهان جدید تا زمان درو باقی مبانند، کم است.

ـــه  ـــد، چ ـــر( داری ـــک )اگ ـــه این ـــی ک ـــر نقش ـــالوه ب ـــا، ع ـــخیر جانه ـــع تس ـــد جام در فرآین
ـــد؟ ـــا کنی ـــد ایف ـــی بای نقش

۲۸ ژوئن پنجشنبه

تشکیل کلیسا

آیات ۵ تا 10 باب 10 متی را بخوانید. چرا عیسی حواریون خود را بدون هیچ امکاناتی به 
شهرها و روستاهای اطراف فرستاد؟
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عجیب به نظر میرسد که حواریون عیسی دستور مستقیم داشته باشند که با حد اقل امکانات   
وارد محدوده خدمت خود بشوند و دوام بیاورند. ظاهراً عیسی حواریون خود را در این موقعیت 

قرار داد تا به آنها توکل به خدا و همچنین اهمیت ایجاد دوستی از طریق خدمت به ساکنان محلی 

از  و  قائل شده  ارزش  کافی  باندازه  ایشان  برای خدمات  ساکنان محلی سپس  این  دهد.  تعلیم  را 

خدماتشان حامیت میکردند. 

یک شورای محلی از شبانی بنام فرانک تقاضا کردند که در بخشی از شهر بزرگ که تقریباً هیچ   

ادونتیستی وجود نداشت، کلیسایی برپا کند. در ابتدا او هیچ بودجه ای برای این کار نداشت. او نقشه 

را بررسی کرد و حدو مرز آن منطقه را مشخص منود و اطالعات جمعیتی مردم آنجا را مطالعه منود. 

سپس اتومبیل خود را در نزدیکی شلوغرتین مکان پارک منود و مغازه به مغازه از وضعیت زندگی در 

آن منطقه، تحقیقات خود رارشوع کرد. او با رهربان منایندگیهای سیاسی، تجاری و اجتامعی مالقات 

منود و از ایشان درباره بزرگرتین نیازهای اجتامع سؤال منود. او با بعضی از ساکنان منطقه دوست شد 

که او را دعوت منودند تا به باشگاه شهرداری بپیوندد. در آن مجموعه او با رهربان دیگری آشنا شد 

که راه را برای اجاره ساختامن کلیسای محلی پروتستان باز منودند. اعضای باشگاه شهرداری پول اولیه 

برای خرید رنگ و لوازم متیزکاری برای بازسازی ساختامن را تهیه کردند تا برای خدمات اجتامعی مورد 

استفاده قرار بگیرد. مصاحبه با ریش سفیدان اجتامع نشان داد که سالمتی و بهداشت برای جامعه 

نیاز بود. بنابراین، شبان فرانک گروهی از داوطلبان را گرد هم آورد تا برنامه های آزمایشی سالمتی 

و بهداشت را براه بیندازند و جلسات را در ساختامن ضمیمه با ساکنان مقیم محله پیگیری کنند. 

کسانی که از برنامه ها و خدمات بهداشتی بهره مند میشدند مبلغ متوسطی پرداخت مینمودند که به 

پرداخت هزینه ها کمک میکرد. بزودی شعبه ای از مدرسه سبت آغاز بکار کرد و بعضی از ساکنین 

رشوع به رشکت کردن منودند. شبان فرانک خیلی زود متوجه شد که یکی از بهرتین راههای برپایی 

کلیسا این است که ابتدا خدماتی برقرار گردد که نیازهای اجتامع را پوشش دهد – و سپس بواسطه آن 

خدمات، کلیسا رشد یابد. این خدمات کلیسایی که بنیان آن مبتنی برفعالیتها و کمکهای جامعه است 

کلیسای ادونتیستهای روز هفتم را با بیش از ۱۴۰ عضو پایه ریزی منود. 

روایت شبان فرانک، برآیند حاصله تبعیت از آموزه های عیسی در باره جذب اجتامع را بتصویر   

میکشد. عیسی چگونه تعالیم خویش را درباره خدمت عملی مینمود؟ هفته آینده رشوع به بررسی 

روش خدمت عیسی خواهیم منود که “در بشارت به مردم موفقیت حقیقی وجود خواهد داشت.” 

– الن جی. وایت،

Ellen G. White, The Ministry of Healing, p. 143.

۲۹ ژوئیه جمعه

تفکری فراتر:
تعالیم عیسی که نقش شام و کلیسایتان را در اجتامع مشخص میکنند، بخوانید: متی باب ۷ آیه   

۱۲، باب ۲۳ آیه ۲۳، باب ۲۵ آیات ۳۱ تا ۴۶؛ مرقس باب ۴ آیات ۱ تا ۳۴، باب ۶ آیات ۱ تا ۱۳؛ لوقا 
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باب ۶ آیه ۳۶، باب ۱۱ آیه ۴۲، باب ۱۲ آیات ۱۳ تا ۲۱، باب ۱۴ آیات ۱۶ تا ۲۴، باب ۱۶ آیه ۱۳، باب 

۱۸ آیات ۱۸ تا ۲۷، باب ۱۹ آیات ۱ تا ۱۰؛ یوحنا باب ۱۰ آیه ۱۰، باب ۱۲ آیه ۸، باب ۱۷ آیات ۱۳ تا ۱۸. 

از کتابهای الن جی وایت مطالعه کنید: کوچکرتین برادران من صفحات ۶۳۷‐۶۴۱ از کتاب آرزوهای 

اعصار؛ الگوهای خدمتی در نشانه های زمان بتاریخ ۱۹ مارس ۱۸۹۴. 

“اگر کلیسا نور جهان نباشد، تاریکی است.” – الن جی. وایت،  

Ellen G. White, in Signs of the Times, September 11, 1893.

این اندیشه نیرومندی است. ما را به یاد سخنان عیسی می اندازد، “هر که با من نیست، برخالف   

من است و هر که با من جمع نکند، پراکنده سازد” )متی باب ۱۲ آیه ۳۰(. عیسی این مطلب را 

روشن میسازد: هیچ منطقه بیطرفی در نربد بزرگ وجود ندارد. ما یا در جبهه مسیح هستیم و یا در 

جبهه شیطان. اگر نور بزرگ به ما داده شود و از آن استفاده نکنیم در واقع به این معنی است که بر 

ضد آن عمل می کنیم. ما فراخوانده شده ایم که نور این جهان باشیم؛ اگر نور نباشیم، پس تاریکی 

هستیم. اگرچه مفهوم ابتدایی متفاوت است، ولی اصل آن یکی است: “پس اگر نوری که در تو است 

ظلمت باشد، چه ظلمت عظیمی است!” )متی باب ۶ آیه ۲۳(. شاید همه اینها بتوانند در این کلامت 

خالصه شوند: “و به هر کسی که عطا زیاده شود، از وی مطالبه زیادتر گردد و نزد هر که امانت 

بیشرت نهند، از او بازخواست زیادتر خواهند کرد” )لوقا باب ۱۲ آیه ۴۸(.

سواالتی برای بحث
ـــث  ـــران، بح ـــه دیگ ـــارت ب ـــور بش ـــه منظ ـــان ب ـــا جه ـــارشت ب ـــی مع ـــاره چگونگ 1. درب
ـــه  ـــا ب ـــه ی ـــی، چگون ـــم؛ یعن ـــرار میکنی ـــت را برق ـــادل درس ـــه تع ـــا چگون ـــد. در اینج کنی
ـــا هســـتیم ولـــی  چـــه روشـــی میتوانیـــم بـــه دیگـــران نیکـــوکاری کنیـــم در حینیکـــه در دنی

ـــویم؟  ـــکل نش ـــود مش ـــه خ ـــل ب ـــکل تبدی ـــل مش ـــوض ح ـــم و در ع ـــا نیفتی ـــه دنی در تل
ـــر در اجتامعـــامن نقـــش داشـــته باشـــیم، پرســـش سیاســـت بوجـــود  ـــات، اگ ـــب اوق ۲. اغل
میآیـــد. گذشـــته از هرچیـــز، بســـیاری از مســـائلی کـــه مـــا میخواهیـــم در آنهـــا نقـــش 
ــی از  ــره – بخشـ ــالمت و غیـ ــالت، سـ ــر، تحصیـ ــه فقـ ــیم از جملـ ــته باشـ ــی داشـ کمکـ
ـــی  ـــای سیاس ـــه تضاده ـــیم ک ـــب باش ـــم مراق ـــه میتوانی ـــتند. چگون ـــی هس ـــرات سیاس مناظ
کـــه اجتنـــاب ناپذیـــر هســـتند، کار مـــورد نظـــر را آلـــوده نســـازند؟ بعضـــی از درگیریهـــای 
سیاســـی بـــه نظـــر غیـــر قابـــل اجتنـــاب مـــی آینـــد، بنابرایـــن چگونـــه میتوانیـــم خـــود را در 

ـــیم؟ ـــذر باش ـــر ح ـــی ب ـــزاع سیاس ـــکان از ن ـــد ام ـــا ح ـــه ت ـــم ک ـــرار دهی ـــی ق رشایط
٣. یـــا از طـــرف دیگـــر، آیـــا موقعیتهایـــی وجـــود دارنـــد کـــه الزم باشـــد بـــه منظـــور 
ـــت،  ـــن اس ـــر چنی ـــم؟ اگ ـــرار بدهی ـــی ق ـــه سیاس ـــود را در عرص ـــامع، خ ـــه اجت ـــت ب خدم
ـــا مأموریـــت خـــود  ـــم ت ـــد اکتفـــا کنی ـــه روشـــهایی بای ـــا چـــه هســـتند و مـــا ب ـــن موقعیته ای

ـــم؟ ـــر نیاندازی ـــه خط ـــل را ب ـــژده انجی ـــاندن م ـــرای رس ب
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۲۹ ژوئیه تا ۵ اوتدرس ششم

عیسی با مردم معارشت مینمود

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: متی باب ۱ آیات ۲۲ و ۲۳؛ یوحنا باب ۱ آیه ۱۴؛ لوقا باب ۱۵ 
آیات ۳ تا ۲۴؛ متی باب ۹ آیات ۱۰ تا ۱۳؛ مزامیر باب ۱۵ آیه ۱۷؛ اول یوحنا باب ۲ آیه 

۱۶؛ فیلیپیان باب ۲ آیات ۱۳ تا ۱۵.

آیه حفظی: “در این هنگام باجگیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان 
او گوش دهند. فریسیان و علام غرولند کنان گفتند: این مرد اشخاص بی رس و بی پا را 

با خورشویی میپذیرد و با آنان غذا میخورد” )لوقا باب ۱۵ آیات ۱ و ۲(.

یک خادم )َشّمس( کلیسای محلی با خودروی ون خود جوانان را به خانه ساملندان میربد که هر ماه   
در آن مراسم عبادت برگزار میشد. در هفته نخست، درحالی که جوانان در حال برگزاری مراسم بودند ، 

مرد سالخورده ای که بر روی صندلی چرخدار نشسته بود دست خادم )َشّمس( را گرفت و در طول مدت 

مراسم دست او را در دست خود نگاه داشت. هر ماه این اتفاق می افتاد. یکبار، وقتی گروه جوانان آمدند، 

مرد روی صندلی چرخدار آنجا نبود. کارکنان آنجا گفتند که احتامالً او شب را به صبح نخواهد رساند. خادم 

به اتاقی رفت که او در آنجا خوابیده بود و ظاهرا بیهوش بود. خادم دست مرد سالخورده را گرفت و دعا 

کرد که خداوند به او حیات ابدی ببخشد. مردی که به نظر بیهوش می آمد، دست خادم را محکم فرشد و 

خادم دانست که دعایش شنیده شده است. او با چشامنی اشکبار، تلوتلو خوران از اتاق بیرون رفت و به 

زنی برخورد کرد که گفت، “من دخرت او هستم. او منتظر شام بوده است. پدرم گفت، ‘ماهی یکبار عیسی 

می آید و دست مرا میگیرد. و من منیخواهم تا وقتی که بار دیگر فرصت گرفنت دست عیسی را نیافتم، 

مبیرم.’” – برگرفته شده از:

The Least of These, a video produced by Old Fashioned Pictures )2004(. Used by permission.

مسیحیت یعنی برای کسی “عیسی” شدن. چند درس آینده بر روی جنبه های روش خدمت عیسی و   

اینکه چطور کلیسای او میتوانند رسالت او را به پیش بربد متمرکز خواهد بود. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۶ اوت آماده شوید. 
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۳۱ ژوئیه یکشنبه

تنها شیوه مسیح

الن جی. وایت در پاراگرافی که اغلب نقل قول میشود، کاری که عیسی به منظور دعوت   
مردم به نجات انجام داد را خالصه میکند. )متی باب ۹ آیه ۳۵ و ۳۶ را نیز ببینید.(

توفیق حقیقی دربر خواهد داشت. منجی  انسانهاست که  “تنها، شیوه مسیح در جذب   
که خیرخواه مردم بود با ایشان مراودت مینمود. او نسبت به ایشان دلسوزی نشان میداد، 
نیازهایشان را برآورده میکرد و اعتامدشان را جذب مینمود. سپس به ایشان میفرمود: ‘از من 

پیروی کنید.’” – الن جی. وایت، 
Ellen G. White, The Ministry of Healing, p. 143.

بیایید این موضوع را کمی را تحلیل کنیم.  
1- عیسی به عنوان کسی که خیریت مردم را میخواست، با ایشان معارشت منود. )راههای   

ارتباطی برقرار منود.(
۲- عیسی با مردم همدردی مینمود. )عالقه و وابستگی ایجاد منود.(  

3- عیسی نیازهایشان را برآورده می کرد. )این نیز عالقه و وابستگی ایجاد منود.(  
4- وقتی او قاعده اول و دوم و سوم را بهم در آمیخت توانست اعتامد مردم را جلب مناید.   

۵- “سپس از ایشان دعوت منود، ‘از من پیروی کنید.’” )برای شاگرد شدن(.  
چیزی که در اینجا میبینم مدلی کامل و جامع از انجیل است. این روش خدمتی، ما را در   
اعالم کاملرت مژده انجیل راهنامیی خواهد منود. عیسی جنبه های اجتامعی را از هم مجزا 
ننمود )اعداد بابهای ۱ تا ۴( بخاطراینکه از مردم دعوت شود تا از او پیروی کنند )اعداد باب 
انجام شوند، “موفقیت  با هم  کنیم. در صورتی که متام مرحله ها  نباید چنین  نیز  ما  و   )۵
حقیقی” واقع خواهد شد. این درس بر روی اولین مرحله روش عیسی مترکز خواهد داشت. 

درسهای ۷ تا ۱۱ به سایر مراحل خواهند پرداخت.

آیات مقابل درباره معارشت خدای پر با ما چه میگویند؟ متی باب ۱ آیات ۲۲ و ۲۳؛ یوحنا 
باب ۱ آیه ۱۴. 

 

همه ما عمیقاً بواسطه گناه آسیب دیده ایم. خداوند اینچنین مقرر فرمود تا همه اموری   
که بخاطر گناه ضایع گشته و براه ناثواب رفته اند بواسطه کهانت عیسی که بر روی زمین بر 
خود جسم انسانی پوشید مورد عنایت قرار گرفته و با شفاعت او بین خالق و مخلوق آشتی 
صورت پذیرد. او با افراد و با همه قرشها و نژادهای برشی معارشت مینمود و خیرخواه آنان 

بود. حتی نیازهای کسانی که در آن فرهنگ “بدترین” تلقی میشدند را برآورده میکرد. 
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دربـــاره ایـــن حقیقـــت شـــگفت انگیـــز کـــه کســـی کـــه همـــه مخلوقـــات را آفریـــد 
ـــا بـــرش ســـقوط کـــرده  ـــه ۳(، یعنـــی عیســـی، جســـم بـــرشی پوشـــید و ب ـــاب ۱ آی ـــا ب )یوحن
معـــارشت منـــود و نیازهایشـــان را بـــرآورده ســـاخت. چگونـــه ایـــن حقیقـــت شـــگفت 
انگیـــز کـــه رسشـــار از امیـــد اســـت، میتوانـــد بـــر نحـــوه معـــارشت و خدمـــت مـــا بـــه 

دیگـــران تأثیـــر بگـــذارد؟

۱ اوت دوشنبه

گمشده و پیدا شده

عیسـی، در پاسـخ بـه اتهـام فریسـیان و تعلیـم دهنـدگان احـکام کـه میگفتنـد "عیسـی بـا   
مـردم پَسـت نشسـت و برخاسـت منـوده و بـا آنـان غـذا میخـورد" )لوقا ۱۵(، سـه متثیـل بیان 

میکنـد )لوقـا بـاب ۱۵ آیـه ۲(.

آیات زیر را بخوانید و جوهر کالم پاسخ عیسی به این اتهامات را یادداشت کنید. 
 لوقا باب ۱۵ آیات ۳ تا ۷  

 لوقا باب ۱۵ آیات ۸ تا ۱۰  
 لوقا باب ۱۵ آیات ۱۱ تا ۲۴  

 

هـر متثیـل بـا گـم شـدن چیزی آغاز و با جشـنی برای پیدا شـدن خامتـه می یابـد. این ابراز   
محبـت خـدا بـرای مـا و عالقـه ژرف او برای رسـتگاری ماسـت. 

شـبانی بـه مدرسـه مکاتباتـی دروس کتـاب مقـدس کمـک میکـرد و کاشـف بعمـل آمـد   
کـه کل یـک خانـواده عالقمنـد بـه فراگیـری دروس کتـاب مقـدس هسـتند. پدر و مـادر و یک 
دخـرت نوجـوان مسـیح را پذیرفتـه و مشـتاق بودنـد تـا بطـور منظـم بـا یـک کشـیش دیـدار 
داشـته باشـند. پرس ارشـد خانواده بر علیه مسـیحیت برخاسـته بود و منیخواسـت کاری با آن 
داشـته باشـد. هـر شـبی کـه شـبان بـه خانه ایشـان میرفت، مـرد جوان اتـاق را تـرک میکرد و 
در مطالعـه دروس رشکـت منـی جسـت. پـس از شـش هفتـه مطالعـه صمیامنـه و پربـار کتاب 
مقـدس، شـبان جـوان سـه نفـری را کـه بـا او مطالعـه مینمودنـد دعـوت منـود تا تعمیـد را در 
نظـر بگیرنـد. هـر کـدام بهانـه خاصـی ارائـه منودند که بـرای تصمیم گیـری به چند مـاه زمان 
نیـاز دارنـد. بـر خـالف انتظـار، مرد جـوان وارد اتاقی شـد که جلسـات مطالعـه در آن جریان 
داشـت، و اعـالم منـود کـه هـر وقـت شـبان تاییـد کنـد او آمـاده تعمیـد گرفـنت اسـت و یکامه 

بعـد نیـز بقیـه خانـواده تصمیـم خـود را بـرای تعمید گرفـنت اعـالم منودند. 
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بـا در نظـر گرفـنت آنچـه کـه در متثیـل هـا خواندیـم میتـوان شـادی ملکوتـی را بخاطر آن   
تصمیـم مبـارک متصـور شـد. 

عیسـی عمـداً خـود را در متـاس بـا چنیـن افـرادی قـرار داد. در حالیکـه بعضـی افـراد کـه   
خـود را چنـان مقـدس میپندارنـد کـه حضـور دیگـران را بـر منی تابنـد و آنان را شایسـته خود 
منـی بیننـد همچـون زن سـامری بـر رس چـاه، یوزباشـی رومـی، زن “گناهـکاری” کـه روغـن 
سـنبل کـه بهایـی معـادل حقوق یک سـال کارمزد داشـت را بر پـای او ریخت و افراد بیشـامر 

دیگـری کـه وصـف حـال آنان نگاشـته نشـده اسـت.

ـــل اینکـــه فـــردی مناســـب کلیســـای شـــام نیســـت، از شـــهادت دادن  ـــه دلی ـــا بحـــال ب ـــا ت آی
ـــض  ـــا فی ـــت ت ـــایتان الزم اس ـــام و کلیس ـــرای ش ـــزی ب ـــه چی ـــوده اید؟چ ـــاب من ـــه او اجتن ب

ـــد؟ ـــکاران” را بیابی ـــن “گناه ـــرای پذیرف ـــی ب کاف

۲ اوت سه شنبه

غذا خوردن با گناهکاران

آیات 10 تا 13 باب ۹ متی را بخوانید. ما باید از پاسخ عیسی به منتقدانش چه پیام بسیار 
مهمی دریافت کنیم؟ هوشع باب ۶ آیه ۶ را بخوانید.

 

عیسی بر میز خمیده بود، جایی که او با افرادی که از نظر جامعه “نا مطلوب” هستند،   
همنشینی و غذا میخورد. 

فرهنگ شام چه نوع افرادی را “نا مطلوب” میداند؟
 

عیسی در پاسخ به پرسش فریسیان درباره نا مناسب بودن معارشت عیسی با چنین مردم   
نامطلوبی، آنها را به چالش میکشد که معنی رحیم بودن در مقابل قربانی کردن را بیاموزند. 
“لکن رفته، این را دریافت کنید که رحمت میخواهم نه قربانی، زیـرا نیامده ام تا عادالن را 
بلکه گناهکاران را به توبه دعوت منایم” )متی باب ۹ آیه ۱۳(. چه ناراحت کننده است که 
عیسی باید به رهربان دینی بگوید که باید یکی از مهمرتین حقایق ایامن خویش را بیاموزند.

نکته: طبق آیین یهود فریسیان برای قرب الهی قربانی میکردند و عیسی آنان را رسزنش   
مینامید که در عوض قربانی کردن کمی محبت و رحم و انصاف یاد بگیرند. )ویرایشگر(
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در اینجا ما بار دیگر مشکل مشابه آنچه در زمان عهد قدیم اتفاق افتاد را میبینیم، که   
آداب و ترشیفات ومناسک دینی در ذهن مردم مهمرت از نحوه رفتارشان با دیگران میشود. 
در اینجا نقل قول او از کتاب عهد عتیق جالب است )هوشع باب ۶ آیه ۶( تا بتواند نکته ای 

را که در نظر دارد گوشزد مناید.
“هزاران نفرمرتکب هامن اشتباهی میشوندکه مسیح درضیافت اشاره شده توسط متی،   
فریسیان را بدان خاطرنکوهش منود. بجای دست برداشنت از بعضی از ایده های نادرست که 
در ذهن مورد عالقه واقع شده، یا دست کشیدن از مکتبها و عقاید دروغین، بسیاری از افراد 
آن حقیقت راستین را که از عرش برین بر ما نازل شده است منیپذیرند. آنها به نفس خویشنت 

اعتامد ورزیده و بر خرد خود تکیه میکنند و ضعف و فقر روحانی خود را درک منیکنند....
روزه گرفنت یا دعایی که از روِح "ازخود راضی بودن" و "خود را عادل پنداشنت" نشات   

میگیرد، در نظر خدا کریه و شنیع است.” – الن جی. وایت، 
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 280.
کار  دیگران  اعامل  برای قضاوت  استانداردی  و  معیار  بعنوان  بردن سلیقه شخصی  بکار   
آسانی است. ما باید بیاموزیم که فروتنانه خودخواهی را کنار گذارده و اجازه دهیم تا روح 

القدس بتواند رحمت را بجای نکوهش در اذهان جایگزین سازد. 

آیـــه 17 بـــاب ۵1 مزامیـــر بـــه همـــه مـــا چـــه میگویـــد؟ آگاهـــی مـــا از نفـــس گناهکارمـــان 
چگونـــه بایـــد بـــه مـــا در درک بهـــر معنـــای ایـــن آیـــه کمـــک کنـــد؟

۳ اوت چهارشنبه

معارشت خردمندانه

دارند.  ادونتیست”  تعداد “دوست غیر  بگویند چه  از گروهی خواست که  یک سخرنان   
مردی در انتهای اتاق برخاست و فاتحانه گفت، “من میتوانم با افتخار بگویم هیچ!” آن مرد 
احتامالً منظور خوبی داشته است، اما کلامتش چه چیزی در باره نور جهان میگفت؟ آیا او 

نوری بود که میبایست بر جهان بتاید؟ 
هامنطور که پیش از این دیدیم، آیه ۱۳ باب ۵ متی میگوید ما منک زمین هستیم، اما این   
منک میتواند طعم و مزه خود را از دست بدهد. تاجری در صیدون در زیر سایبانی بر روی 
زمین بی هیچ پوششی منک انبار کرده بود. از آنجایی که منک در متاس مستقیم با زمین بود، 
طعم و مزه خود را از داد. این منک دور ریخته شد و برای کف جاده ها استفاده شد. به 
همین صورت، ما باید در معارشت با جهان مراقب باشیم: آیا اجازه می دهیم جهان طعم و 

مزه منحرص بفرد ما را از ما برباید؟ آیا ارزشهای ما با ارزشهای جهان یکی هستند؟
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ما از این روایات در مورد چگونگی معارشت نکردن با جهان، چه چیزی میتوانیم بیاموزیم؟ 
پیدایش باب ۱۳ آیات ۵ تا ۱۳، باب ۱۹ آیات ۱۲ تا ۲۶؛ اعداد باب ۲۵ آیات ۱ تا ۳؛ همچنین 

اول یوحنا باب ۲ آیه ۱۶ را نیز ببینید.

 

این مثالهای کتاب مقدس رضورت دقت و مراقبت در معارشت با مردمی که با ارزشهای   
دنیوی - که در آیه ۱۶ باب ۲ اول یوحنافهرست شده اند، را به تصویر میکشند. اگر فکر کنیم 
که نباید مراقب باشیم یا اینکه خطری در گرفتارشدن با اصول منحط این جهان وجود ندارد، 
منفی روشهای  تأثیر  از  منظور جلوگیری  به  را  اگر خود  ایم. همزمان،  داده  فریب  را  خود 

دیگران، از ایشان پنهان سازیم، چه خیریتی میتوانیم در حق آنها داشته باشیم؟ 
به این نصیحت مناسب و خردمندانه توجه کنید: “اینک آیا باید اظهار شود که مسیحیان از   
همکاری با غیر مسیحیان بر حذر باشند و در پی این باشند که هیچ ارتباطی با ایشان نداشته 
باشند؟ خیر، باید با آنها در دنیا باشند ولی دنیوی نباشند و در راههای ایشان رشیک نگردیده 
و تحت تأثیرشان قرار نگیرند و دل به آداب و رسوم آنها نسپارند. همکاری آنها باید به هدف 

جذب ایشان به سوی مسیح باشد.” – الن جی. وایت،
Ellen G. White, Selected Messages, book 3, p. 231.

ـــا  ـــام ب ـــاط ش ـــت ارتب ـــا ماهی ـــوع ی ـــد؟ ن ـــت داری ـــر ادونتیس ـــت غی ـــداد دوس ـــه تع ـــام چ ش
ـــا  ـــان ی ـــر ایش ـــام ب ـــذارد، ش ـــر میگ ـــری تأثی ـــر دیگ ـــر ب ـــی بیش ـــه کس ـــت؟ چ ـــا چیس آنه

ـــام؟ ـــر ش ـــا ب آنه

۴ اوت پنجشنبه

در میان نسل نادرست

شـکی نیسـت کـه جهـان بـه آنچـه که مسـیح بـه مـا ارزانـی داشـته نیـاز دارد. مـا از خود   
چیـزی نداریـم کـه بـه آن ببالیـم. بلکـه، تنها به فضـل آنچه که از مسـیح یافتیم ملزم میشـویم 

تـا دیگـران را نیـز بیابیـم. “مفـت یافتـه ایـد، مفـت بدهیـد” )متی بـاب ۱۰ آیـه ۸(.

آیـات 13 تـا 1۵ بـاب ۲ فیلیپیـان را بخوانیـد. در اینجـا بـه مـا چـه چیزی گفته شـده اسـت 
و چگونـه بـا فراخـوان مـا بـرای بشـارت دادن بـه دیگران بـدون اینکه خود سـقوط کنیم، در 

ارتباط اسـت؟ 
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بایـد در ایـن بـاره مراقـب باشـیم کـه طـوری از خـود در برابـر جهـان محافظـت نکنیـم   
کـه باعـث شـود بـا مردم ارتباط نداشـته باشـیم. بسـیار آسـان اسـت کـه در محدوده آسـایش 
روحانـی و دینـی خـود باقی مبانیم و روحانی درونگرا بشـویم. چنیـن درونگراییهایی میتوانند 
بـه مذاهـب خـود محـور تبدیل شـوند. بـرای مثال، هـر چند وقت یکبـار کلیسـاهای محلی به 
جـای جـذب افـراد در جهان رو به موت، انرژی بیشـرتی رصف شـیوه های عبادتـی و یا اصول 

تعلیامتـی میکنند؟ 
فقـرا  سـاخنت  توامننـد  نـام  بـه  درکتابـش   ،)Robert Linthicum( لینتیـکام  رابـرت   
)Empowering the Poor( سـه نـوع کلیسـا را توصیـف میکند. )۱( کلیسـا در شـهر )اجتمع(. 
ایـن کلیسـا تقریبـاً هیـچ ارتباطـی بـا اجتـامع نـدارد. تأکیـد عمـده کلیسـا بـر رفـع نیازهـای 
اعضایـش میباشـد. )۲( کلیسـا بـرای شـهر )اجتـمع(. این کلیسـا میداند که بایـد درگیر خدمت 
در اجتـامع بشـود. بـدون مشـاوره با اجتامعی که بـه آن خدمت میکند، نیازهـای آن را حدس 
میزنـد. سـپس برنامـه هایـی بـرای جامعـه ارائـه میدهـد. خدمـات کلیسـایی آن بـا خطراتـی 
مواجـه اسـت چـرا کـه جامعـه در آن نقشـی بـازی منیکنـد. )۳( کلیسـا با شـهر )اجتـمع(. این 
کلیسـا تحلیـل جمعیـت شناسـی میکنـد تـا کسـانی کـه بـه ایشـان خدمت میکنـد را بشناسـد. 
اعضـا بـا رهـربان و سـاکنین جامعـه معارشت میکنند و از ایشـان دربـاره نیازهـای واقعی آنها 
سـؤال میکننـد. خدمـات آنهـا بـه اجتـامع احتـامالً مناسـب تـر اسـت و از آن اسـتقبال میشـود 
زیـرا جامعـه در آن دخیـل گردیـده و بـه پیرشفـت تدریجـی آن اطمینـان دارد. ایـن کلیسـا با 
جامعـه در دغدغـه هـای آن رشیـک میشـود تـا ببیننـد کـه جامعـه چـه هدفـی دارد و بهمراه 
آن جامعـه در مسـیر درک آن هـدف سـهیم میشـوند. ایـن قبیـل کلیسـا بـا نهادهـای اجتامعی 
همـراه میشـود و میتوانـد در صـورت فقـدان خدمـات مـورد نیـاز کمـک منایـد. مالکیـت دو 

طرفـه و سـهم در ایـن رشاکـت وجـود دارد تـا بـه نیازهـای واقعـی رسـیدگی شـود.

۵ اوت جمعه

تفکری فراتر:
از  "الگوی ما" صفحات ۱۷‐۲۸،  الن جی وایت را مطالعه کنید:  تالیفات  از  کتابهای ذیل   
کتاب "خدمات کلیسایی بهبود و شفا"؛ "متای الوی" صفحه ۲۷۲‐۲۸۰۰؛ از کتاب "آرزوهای 
اعصار". مأموریت کلیسا برای جهان است نه فقط برای خودش. کلیسا برای خدمت به دیگران 
راه  انتهای  در  متفاوت، یک عالمت  اعتقادات  با  ای  محله  کلیسای  است.  سازماندهی شده 
ورودی داشت. درست قبل از ورودی به محله در مقابل کلیسا. بر روی این نشان چنین نوشته 

شده بود: "ورودی خادم". این مطلب گویای همه چیز است، اینطور نیست؟
“هیچکس بدون سپری کردن زمان با افراد گمراه، منیتواند به ایشان نزدیک بشود.” عیسی   
معارشت کننده خوبی بود و الن وایت تأکید میکند که کلیسای امروزی خدا نیز باید چنین 

باشد. اعضا منک کلیسا هستند و باید به جامعه طعم بدهند.
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“ما فراخوانده نشده ایم تا بخوابیم و قرار نیست که به خرگوشهای بیابان بشارت بدهیم.   
در اینجا دعوتی فوق العاده توسط نبی خداوند داده شده است که مانند عیسی، با افراد نا 
محبوب، فقیر و گمراه معارشت کنید. عیسی با گناهکاران دوست بود. در مهامنیهای ایشان 
رشکت میکرد – و در هر کجا که بودند، با ایشان مالقات میکرد. عیسی هرگز ایامن خود را 
در معرض خطر قرار نداد، اما دوست داشت به مکانهایی برود که گناهکاران در آنجا بودند. 
افرادی که بیشرتین احساس راحتی را در کنار عیسی داشتند، گناهکاران بودند، در حالی که 
افرادی که کمرتین احساس راحتی در کنار او داشتند، به اصطالح مقدسین بودند. اما عیسی 
این  برای نجات گناهکاران آمد.  او  اولویتهایش مشخص بودند.  این اهمیتی منیداد، زیرا  به 
مأموریت او بود و باید مأموریت ما نیز باشد، حتی اگر باعث شود ما برخی از مقدسین را 

ناراحت کنیم...
ادونتیستها برای مدت طوالنی خود را در پناهگاهها و محله های یهودی نشین امن از   
سایرین جدا ساختند، گویی که سایر جهان وجود نداشت. آن زمان به پایان رسیده است. ما 
منیتوانیم و نباید دیگر در ارتداد زندگی کنیم. وقت آن است که به صورت انفرادی و بعنوان 

کلیسا وارد جامعه بشویم.” –
Russell Burrill, How to Grow an Adventist Church )Fallbrook, Calif.: Hart Books, 
2009(, p. 50.

سواالتی برای بحث
ـــداد”  ـــا جـــدا ســـاخن خـــود “درخطـــر ارت ـــه ب ـــاال ک ـــان شـــده در ب ـــاره موضـــوع بی 1. درب
ـــی شـــدید اللحـــن  ـــداد خیل ـــد کـــه کاربردکلمـــه ارت ـــا فکـــر میکنی ـــد. آی هســـتیم، بحـــث کنی
ـــرای  ـــدس ب ـــاب مق ـــت، از کت ـــن اس ـــر چنی ـــاند. اگ ـــب را میرس ـــّب مطل ـــه لُ ـــا اینک ـــت ی اس

ـــد؟  ـــی داری پاســـخ خـــود چـــه توجیه
ـــواده  ـــت خان ـــرا حامی ـــم، چ ـــارشت کنی ـــارت دادن، مع ـــرای بش ـــت ب ـــه الزم اس ۲. اگرچ
ـــا  ـــم؟ م ـــده بگیری ـــد نادی ـــه نبای ـــت ک ـــی اس ـــل مهم ـــه آن عام ـــودن ب ـــخگو ب ـــا و پاس کلیس
ـــان  ـــه جه ـــا ب ـــم ت ـــک کنی ـــر کم ـــه یکدیگ ـــم ب ـــه میتوانی ـــا چگون ـــدن کلیس ـــوان ب ـــه عن ب

ـــم؟  ـــقوط نکنی ـــی در آن س ـــم ول ـــت کنی خدم
3. در بـــاره ایـــن نظریـــه کـــه کلیســـاها انـــرژی بیشـــری رصف رفـــع منـــودن مســـائل 
ـــادن  ـــم از افت ـــه میتوانی ـــد. چگون ـــث بپردازی ـــه بح ـــارت دادن، ب ـــا بش ـــد ت ـــی میکنن داخل

ـــم؟  ـــز کنی ـــار پرهی ـــه مرگب ـــن تل در ای
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۶ تا ۱۲ اوتدرس هفتم

عیسی خیریت آنها را میخواست

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: یوحنا باب ۳ آیه ۴ و باب ۴ آیه ۶؛ لوقا باب ۱۹ آیات ۳۸ تا ۴۲؛ متی 
باب ۵ آیات ۴۳ تا ۴۷؛ اول قرنتیان باب ۱۳؛ مرقس باب ۸ آیات ۲۲ تا ۲۵؛ فیلیپیان باب ۲ آیات 

۳ تا ۵؛ یعقوب باب ۲ آیات ۱۴ تا ۱۷.

آیه حفظی: “ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که انبیا را به قتل رسانیدی و رسوالنی را که به نزد 
تو فرستاده شدند سنگسارکردی! چه بسیار اوقاتی که آرزو کردم مانند مرغی که جوجه های خود را به 

زیر پر و بال خود جمع میکند فرزندان تو را به دور خود جمع کنم اما تو نخواستی” )متی باب ۲۳ آیه ۳۷(.

در صبح روز سبت و در حین مدرسه سبت و مراسم عبادت اغلب اسکیت بورد بازها دیده می شوند   
که از مقابل درهای یکی از کلیساهای ادونتیست روز هفتم عبور می کنند.

چرا؟ زیرا این کلیسا در مرکز تسهیالت محلی جوانان درست در کنار پارک اسکیت بورد قرار دارد. و اگر   

شام فکر کردید این اسکیت بورد بازها وقت و بی وقت موجب آزار و اذیت میشوند، باید گفت که چنین 

نیست. در عوض، دولت در آن شهر در تالش برای تحت کنرتل در آوردن افزایش میزان جرائم جوانان، این 

پارک را ساخت تا جایی را برای تفریح سامل آنها فراهم کند. هنگامی که مرکز جوانان و پارک اسکیت بورد 

ساخته شد، دولت تقاضا منود که جامعت کلیسا مراسم عبادت را در مرکز اجتامع جوانان انجام دهد. ریش 

سفیدان آن محله چنین احساس منودند که حضور یک کلیسا، تاثیر معنوی مثبتی بر جوانان در آن پارک 

خواهد داشت. آنها از کلیساهای مختلفی از فرقه های گوناگون دعوت منودند، اما تنها یکی از آنها پذیرفته 

شد، کلیسایی که مدرسه سبت و عبادت را در صبح شنبه انجام می داد. اعضای این کلیسای ادونتیست از نقل 

مکان به مرکزی که اسکیت بورد بازها جزو گروهی بودند که آنها قرار بود به ایشان خدمت کنند، هیجان 

زده بودند. تعریف کلیسای محلی از کلیسا این است: کلیسا جامعتی است که تنها به خود تعلق ندارد )بلکه 

متعلق به دیگران نیز هست(. این باید تعریفی برای همه کلیساهای ما نیز باشد.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۳ اوت آماده شوید. 
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۷ اوت یکشنبه

یونس در نینوا

یونس باب 3 آیه 4 و باب 4 آیه ۶ را بخوانید. مشکل جدی دیدگاه این نبی در چه بود؟ 
 

یونس نبی طبق باب ۴ یونس، در رشق شهر بزرگ نینوا می نشیند. او پیام مجازاتی را که   
خدا به او سپرده بود ابالغ کرده بود. او بر رسگذشت سفر خویش تامل می کند: بی رغبتی 
ماموریت  به  یونس  بازگرداندن  به  ارصار خدا  از سفر،  فرار  تاکتیکهای  نینوا،  به  رفنت  برای 
محوله، سه روز عزلت در شکم ماهی و سفر طوالنی از ساحل به نینوا. و اینها برای چه بود؟ 
آیا به دلیل اینکه نظر خدا عوض شود و فیض خود را به این مردم پست نشان دهد؟ مردم 
توبه و استغفارکردند اما یونس احساس می کند که به او خیانت شده است. او احساس می 
کندکه روسیاه شده و مورد سواستفاده قرار گرفته است. یونس امیدوار بود که این شهر ۱۲۰ 
هزار نفری ُملحد نابود شده، و خدا امت برگزیده خویش را در ارجحیت قرار داده و از نفرت 

یونس نسبت به اهالی نینوا حامیت کند.

آیات 3۸ تا 4۲ باب 1۹ لوقا را بخوانید. در اینجا چه اتفاقی رخ می دهد و دیدگاه عیسی 
نسبت به شهر اورشلیم چیست؟

 

هشتصد سال پس از یونس، عیسی سوار بر یک قاطر از باالی تپه ای مرشف به اورشلیم می   
گذرد. فریادهای حمد و خوش آمد گویی شنیده میشد که میگفت: “مبارک باد آن پادشاهی 
که می آید به نام خداوند؛ سالمتی در آسامن و جالل در اعلی علیین باد” )لوقا باب ۱۹ آیه 
۳۸(. عیسی در میانه این ورود فاتحانه هامن طور که به شهر نزدیک می شد، توقف می کند، 
اشک می ریزد و می گوید: “کاش که تو، حتی تو، در این روز تشخیص میدادی که چه چیز 
برایت صلح و سالمت به ارمغان میآورد. اّما افسوس که از چشامنت پنهان گشته است” )لوقا 

باب ۱۹ آیه ۴۲(.
به این قیاس توجه کنید. یونس با بی میلی فرمان خدا را اطاعت منود، در حالی که نسبت 
به عاقبت بخیری ساکنان نینوا کمرتین توجه را داشت. ولی عیسی با دلنگرانی به اورشلیم 

نزدیک شد و آنهم این بود که با بهای سنگینی که میپردازد بتواند آنها را رستگار کند. 
دو شهر: نینوا و اورشلیم. دو پیامرب: یونس و عیسی. تفاوت آشکار است. عیسی منونه از   
خودگذشتگی است، رفتاری دلسوزانه که میخواهد مردم عاقبت بخیر شوند. باشد که ما از 

طریق فیض خدا هامن رفتاری که عیسی در برابر گمگشتگان داشت، از خود نشان دهیم. 
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ـــه  ـــبت ب ـــرد را نس ـــه ف ـــود ک ـــل ش ـــاری تبدی ـــه رفت ـــت ب ـــن اس ـــه ممک ـــی چگون خودخواه
ـــد؟  ـــا کن ـــی اعتن ـــران ب ـــات دیگ نج

۸ اوت دوشنبه

اصل “در هر صورت”

یـک جذامـی بـه عیسـی نزدیک می شـود و برای شـفا التامس مـی کند. عقل بطـور عرفی   
مـی گویـد کـه ایـن مـرد بایـد در مکانـی جـدا از مـردم باشـد. عیسـی، آن یگانه مطهـر، وی را 
ملـس منـوده و در هـر صـورت او را شـفا مـی بخشـد )متـی بـاب ۸ آیـات ۱ تـا ۴(. پطـرس در 
خـالل محاکمـه، سـه بـار عیسـی را انکار میکنـد )یوحنا باب ۱۸(. عیسـی پس از قیـام از مرگ، 
قلـب پطـرس را تفتیـش کـرده ، در هـر صورت او را دوبـاره در خدمت خویش بـکار میگامرد 
)یوحنـا بـاب ۲۱(. کلیسـای خـدا در قرنـس اختیـارات و اعتبـاری کـه بـه پولـس داده شـده 
رامنیپذیـرد. پولـس در هـر صـورت بـه آنهـا خدمـت می کنـد )دوم قرنتیـان بـاب ۱۲ آیات ۱۴ 

و ۱۵(. 
اصـل "در هـر صـورت" یـا "با این وجود"، برای آشـکار منودن شـخصیت کسـی که خیریت   

ایشـان را مـی خواهـد، بسـیار مهم اسـت. 
“میلیـون هـا میلیـون جـان بـرشی کـه در رشف هالکـت و اسـارت در زنجیـر جهـل و گناه   
هسـتند در حـد الزم از محبتـی کـه مسـیح نسـبت بـه ایشـان دارد سـخنی نشـنیده انـد. اگـر 
رشایـط مـا بـا آنهـا عـوض میشـد، از آنهـا توقـع داشـتیم چـه کاری بـرای ما انجـام بدهنـد؟ با 
همـه اینهـا تـا حـدی کـه به مـا تـوان و اختیار داده شـده، التـزام جـدی داریم که پیـام محبت 
مسـیح را در قـول و فعـل بـه آنهـا برسـانیم. قانـون زندگـی مسـیح که هر کـدام از مـا باید به 
آن قائـم و ملـزم بـوده یـا در غیـر اینصـورت تحـت داوری قـرار بگیریـم این اسـت، ‘آنچه که 
مـی خواهیـد دیگـران نسـبت به شـام انجام بدهند، شـام نیز نسـبت به ایشـان انجـام بدهید.’ 

متـی بـاب ۷ آیـه ۲.” – الـن جـی. وایت،
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 640.

ایـن قانـون طالیـی بـرای خدمتگـزاران بایـد بعنـوان یک بنیـاد طرز فکـری و چارچـوب تلقی 
شـود کـه بجـای نفع خـود نخسـت خیریـت دیگـران درنظر گرفته شـود. 

آیـات 43 تـا 47 بـاب ۵ متـی، لوقـا بـاب ۶ آیـات ۲7 و 3۵ و بـاب ۲3 آیـه 34 را بخوانیـد. 
عیسـی در اینجـا چـه نکته بسـیار مهمـی را درباره رفتار ما نسـبت به طبقـه خاصی از مردم، 

بیان مـی کند؟
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"بـا وجـود اینکـه" ممکـن اسـت مـردم در واقـع از شـام متنفر بـوده و یا با شـام خصومت   
ورزی کننـد، بـه مـردم محبـت کنیـد و بـا ایشـان مهربـان باشـید. همچنیـن توجـه کنیـد کـه 
عیسـی ایـن اعـامل و رفتـار را بـا رسشـت و ذات خـدا مرتبـط می سـازد “بلکه دشـمنان خود 
را محبـت مناییـد و احسـان کنیـد و بـدون امیـد عـوض، قـرض دهیـد زیـرا که اجر شـام عظیم 
خواهـد بـود و پـرسان حـرت اعلـی خواهیـد بود چونکـه او با ناسپاسـان و بـدکاران مهربان 

اسـت” )لوقـا باب ۶ آیـه ۳۵(.

ـــان  ـــران و ناسپاس ـــه رشی ـــبت ب ـــدا “نس ـــه خ ـــم ک ـــه را درک میکنی ـــن اندیش ـــه ای ـــا چگون م
مهربـــان اســـت”؟ بـــرای ایـــن ســـوال کـــه “چـــرا گاهـــی اوقـــات رشیـــران ثرومتنـــد میشـــوند؟” 
ـــر  ـــن تصوی ـــی را در ای ـــه نقش ـــز چ ـــان نی ـــاب ۲ رومی ـــه 4 ب ـــود دارد؟ آی ـــخی وج ـــه پاس چ

ـــد؟ ـــازی میکن ب

۹ اوت سه شنبه

محبت هرگز شکست منیخورد

بـر اسـاس گفتـه عیسـی، مهمرتیـن فرمانهـا محبـت بـه خـدا و محبت به همسـایه هسـتند   
)لوقـا بـاب ۱۰ آیـات ۲۷ و ۲۸(. او همچنیـن بـه مـا نشـان داد کـه منظـور از همسـایه هایامن 
چه کسـانی هسـتند )لوقا باب ۱۰ آیات ۲۹ تا ۳۷(. همچنین شـکی نیسـت که زندگی عیسـی 
از ابتـدا تـا انتهـا، اظهـاری از محبـت نـاب خـدا که اوخـود محبت اسـت، بـود )اول یوحنا باب 
۴ آیـه ۱۶(. از ایـن رو، اگـر بخواهیـم خصلـت خدا را انعـکاس داده و واقعیت خـدا و ماهیت 

او را بـرای دیگـران آشـکار کنیـم، باید محبـت بورزیم. 
ــرای رد  ــردم ب ــه های”م ــن “بهان ــی از بزرگرتی ــه یک ــد ک ــان میده ــکه نش ــر س روی دیگ  

کــردن عیســی و بــه طــور کل مســیحیت ، خــوِد مســیحیاِن ُمّدعــی بــوده انــد.. 

در طــول تاریــخ و حتــی در حــال حــارض برخــی از مســیحیان و یــا حــد اقــل کســانی کــه نــام 
ــامل  ــب اع ــی مرتک ــام عیس ــی بن ــیحیت و حت ــام مس ــد بن ــیده ان ــر دوش کش ــیح را ب مس
وحشــتناکی شــده انــد ، آیــا میتوانیــد از تاریــخ گذشــته یــا حتــی تاریــخ معــارص مثالهایــی را 
بیابیــد؟ آیــا کتــاب دانیــال )دانیــال بــاب ۷ آیــات ۲۴ و ۲۵ یــا رومیــان بــاب ۲ آیــه ۲۴( در ایــن 

باره هشدار منیدهد؟

 

ــروزه در کل از  ــی ام ــا و حت ــی عرصه ــیاری در ط ــردم بس ــه م ــت ک ــب نیس ــای تعج ج  
مســیحیت دلــرسد شــده انــد. بنابرایــن رضوری اســت تــا عیســی را بــا ســبک زندگــی و نــوع 
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عملکــرد خــود بــه دیگــران معرفــی کنیــم. و هیــچ چیــزی قــوی تــر از هــامن محبتــی نیســت 
کــه او در زندگــی مــا متجلــی منــوده اســت. 

ــد ؟ او  ــه میگوی ــت چ ــاره محب ــس در ب ــد. پول ــان را بخوانی ــاب اول قرنتی ــاب 13 از کت ب
ــد؟ او  ــام میده ــه کاری انج ــت چ ــد محب ــت؟ او میگوی ــزی نیس ــه چی ــت چ ــد محب میگوی
ــه در  ــد چگون ــت بای ــه، محب ــور خالص ــه ط ــد؟ ب ــام منیده ــه کاری انج ــت چ ــد محب میگوی
زندگــی مــا بــه عنــوان انســانهای مســیحی ابــراز شــود و محبــت مــا چــه شــهادتی بــه اجتــامع 
میدهــد؟ مهمــر اینکــه، بــه منظــور آشــکار منــودن چنیــن محبتــی، چــه تغییراتــی بایــد انجــام 

دهید؟

 

۱۰ اوت چهارشنبه

دومین ملس

آیات ۲۲ تا ۲۵ باب ۸ مرقس را بخوانید. از اینکه در واقع اولین ملس شفا دهنده عیسی 
مرد نا بینا را بطور کامل شفا نداد، چه درس روحانی میآموزیم؟

 

پس از آنکه عیسی آب دهان خود را بر چشامن مرد گذارد ، او را ملس منود و پرسید، “آیا   
چیزی میبینی؟” )مرقس باب ۸ آیه ۲۳(. چرا عیسی بر چشامن او آب دهان خود را گذاشت؟ 
ادبیات باستان منونه هایی از کاربرد بزاق دهان توسط طبیبان را بیان میکند. این معجزه تا 
حدی مشابه به شفای نا شنوا و الل کمی پیش از آن در دکاپولیس است. )مرقس باب ۷ آیات 
۳۱ تا ۳۷ را بخوانید.( با این وجود، بر خالف سایر معجزات شفای ثبت شده عیسی، عالج مرد 

نا بینا در دو مرحله انجام شد. 

آیات ۲3 و ۲4 باب ۸ مرقس را بخوانید. پاسخ آن مرد به پرسش، “آیا چیزی می بینی؟” 
را چگونه درک میکنید؟

 

“او به باال نگاه کرد و گفت: مردم را مثل درختهایی میبینم که حرکت میکنند” )مرقس   
از  را  ایشان  فرق  میتوانست  که  بود  مردم  از طریق حرکت  تنها  او  یعنی،   .)۲۴ آیه   ۸ باب 
درختان تشخیص بدهد. در مفهومی روحانی، ما چگونه میتوانیم این واقعه را در زندگی خود 
اعامل کنیم؟ احتامالً اینگونه خواهد بود که پیش از اینکه عیسی به ما دید روحانی ندهد، 
این  ببینیم.  اشیاء  و  مانند “درخت”  را  است مردم  ایم. ممکن  نشده  احیا  و  بازسازی  کامالً 
موضوع میتواند به این معنا باشد که ما همچنان آنها به عنوان مردم واقعی منیبینیم و نسبت 
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به نیازهای واقعی آنان نا بینا هستیم. آنها اقالم، اعداد و اشیائی هستند که ما میخواهیم عضو 
کلیسا بشوند، شاید تعداد تعمیدها را باال بربند و یا ما را خوب جلوه بدهند. با چنین رفتاری 
ما به آنان خدمت نکرده ایم بلکه به خود خدمت کرده ایم و احتامل اینکه آنها در چنین 

کلیسایی باقی منانند، زیاد است.

آیه ۲۵ باب ۸ مرقس را بخوانید. در این مورد، چرا ممکن است عیسی عمداً مرد را در دو 
مرحله شفا داده باشد؟

 

محتوا و رشایط پیرامونی این روایت این است که درست قبل از این معجزه شفا، عیسی   
با نوع دیگری از نا بینایی دست و پنجه نرم میکرد: حواریونش معنای این گفته او، “با خرب 
باشید و از خمیرمایه فریسیان و خمیرمایه هیرودیس احتیاط کنید” را درک نکردند )مرقس 
باب ۸ آیه ۱۵(. آنها فکر کردند شاید بدین دلیل است که برای قایقرانی نان کافی نداشته اند. 

عیسی ایشان را نابینا خواند: “آیا چشم داشته منیبینید؟” )مرقس باب ۸ آیه ۱۸(. 
نه تنها مردم در خارج از کلیسا به ملس شفا دهنده عیسی نیاز دارند بلکه در داخل کلیسا   
نیز نابینایی وجود دارد. اعضای کم بینای کلیسا که مردم را به عنوان اعداد و اشیاء میبینند، 
توجه و اهمیتی به این نخواهند داد که بسیاری از نوباوگان مسیح از در پشتی کلیسا به بیرون 
ببینند و همچون  را واضحرت  تا همه چیز  نیاز دارند  آنها به ملس دوم عیسی  رس میخورند. 

عیسی دیگران را محبت کنند. 

۱۱ اوت پنجشنبه

کلیسای ناموزون

“هیـچ عملـی را از روی هـم چشـمی و خـود خواهـی انجـام ندهیـد، بلکـه بـا فروتنـی،   
دیگـران را از خـود بهـرت بدانیـد. بـه نفـع دیگـران فکر کنیـد و تنهـا در فکر خود نباشـید. طرز 
تفکـر شـام دربـارۀ زندگـی بایـد مانند طرز تفکر مسـیح عیسـی باشـد” )فیلیپیان بـاب ۲ آیات 

۳ تـا ۵(.

اصـول قیـد شـده در اینجـا چگونـه باید زندگـی مـا را اداره کننـد و چگونه باید بـر ارتباط 
مـا نـه تنهـا با اعضای کلیسـا، بلکـه با اجتامعـامن تأثیـر بگذارد؟

 

عیسـی زمانـی کـه بـر روی زمین بود به خـود منی اندیشـید. اولویـت او خیرخواهی برای   
دیگـران بـود. بخـش بسـیاری از خدمـت او شـامل پاسـخ دادن بـه وقفه هـا بود، ماننـد زمانی 
کـه یایـروس از عیسـی درخواسـت منود تا شـتابان بـه خانه او برود و دخـرت در حال مرگ او را 
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شـفا دهـد، وقفـه ایجـاد منود. سـپس در این وقفه توسـط زنـی که به مدت ۱۲ سـال خونریزی 
داشـت، وقفـه ایجـاد شـد. )مرقس باب ۵ آیـات ۲۱ تـا ۴۳ را بخوانید.(

کلیسـای مسـیح قلـب و دسـتان او بـر روی زمین اسـت. عیسـی مـردم را بیـش از هر چیز   
دیگـری محبـت مینمـود و کلیسـایی کـه حقیقتـاً متعلـق بـه او باشـد نیـز هـامن کار را انجـام 
خواهـد داد. کلیسـاها اهـداف و دسـتورالعملهایی دارنـد و ایـن خوب اسـت. محبتـی بی قید 
و رشط نسـبت بـه انسـانها، گاهـی اوقـات مـا را به خـارج از برنامه هـای از پیش تعیین شـده 
خواهـد بـرد، بخصـوص اگـر آن برنامـه هـا از ابـراز محبـت خـدا بـه دیگـران منحـرف شـوند. 
بـرای بسـیاری از کلیسـاها، غسـلهای تعمیـد در اولویـت برنامـه هـای آنهـا قـرار دارند. غسـل 
تعمیـد فـوق العـاده اسـت. تعمید موضوع آیه ۱۹ بـاب ۲۸ متی را تحقق میبخشـد. اما انگیزه 
کلیسـای شـام بـرای غسـلهای تعمیـد چیسـت؟ آیا بـرای سـود داخلی هسـتند؟آیا بـرای خوب 
جلـوه دادن کلیسـا و آوردن متجیـد بـرای شـبان آن هسـتند؟ یا به این دلیل اسـت که کلیسـای 
شـام واقعـاً میخواهـد مـردم اجتـامع از زندگـی پـر برکتی کـه در پذیـرش مسـیح )یوحنا باب 
۱۰ آیـه ۱۰( بدسـت مـی آورنـد، لـذت بربنـد و همـه آنچـه را کـه او ارائـه می دهـد، بپذیرند، 
زیـرا شـام بهرتیـن را بـرای آنهـا آرزو داریـد؟ کلیسـایی برنامه اطعـام را در منطقه ای از شـهر 
کـه واقعـا محـروم بـود اداره میکـرد. شـبان شـنید کـه کسـی می گفـت، “مـا باید ایـن برنامه 
اطعـام را تعطیـل کنیـم زیـرا هیـچ تعمیـدی از آن حاصل منیشـود.” جامعت دیگـری به تازگی 
سـاختامن کلیسـای جدید سـاخته بود. آنها بسـیار به آن می بالیدند. وقتی که شـبان پیشـنهاد 
داد کـه سـاکنین اجتـامع را بـرای برنامـه هایـی از قبیل مدرسـه سـبت یا بهداشـت و سـالمتی 
دعـوت کننـد تـا مـردم تحت تاثیر فضای کلیسـا قـرار بگیرند، اولیـن نگرانی تـرس از کثیف یا 
پـاره شـدن فـرش کلیسـا بـود. و اینکه رسویس بهداشـتی جدید ممکـن بود خراب بشـود. این 

دو کلیسـا را بـا کلیسـایی کـه در پـارک اسـکیت بوردبازهـا برگزار میشـد، مقایسـه منایید. 

ـــار  ـــده رفت ـــس کنن ـــّد منعک ـــه ح ـــا چ ـــات ت ـــد. آن آی ـــر بخوانی ـــار دیگ ـــروز را ب ـــات ام آی
ـــه  ـــم ک ـــم بیاموزی ـــه میتوانی ـــت؟ چگون ـــران اس ـــه دیگ ـــبت ب ـــام نس ـــورد ش ـــرز برخ و ط

ـــت؟  ـــی الزم اس ـــات در زندگ ـــن خصوصی ـــودن ای ـــکار من ـــرای آش ـــکاری ب ـــود ان خ

۱۲ اوت جمعه

تفکری فراتر:
صفحات فوق از تالیفات الن جی وایت را مطالعه کنید: "الگوی ما" صفحه ۱۷‐۲۸ از کتاب "خدمات   

کلیسایی برای بهبود و شفا". "چیزی را کم دارید" صفحات ۵۱۸‐۵۲۳ از کتاب "آرزوهای اعصار" . "زندگی 

اجتامعی" صفحات ۱۸۶‐۱۸۸‚۱۹۰‐۱۹۲‚۱۹۴‐۱۹۶ از کتاب "زندگی امروز من". “برای بشارت به همه طبقات 
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جامعه باید آنها را در هام جا که هستند مالقات کنیم؛ زیرا آنها به ندرت از روی دلخواه ما را جستجو 

میکنند. تنها از طریق منرب قلبهای مردان و زنان با حقیقت الهی ملس منیشود. مسیح با رفنت در میان آنها 

به عنوان کسی که خیرخواه آنان بود، در آنان ایجاد عالقه منود. او آنها را در حینی که مشغول فعالیتهای 

روزمره بودند جستجو میکرد و عالقه حقیقی خود به امور دنیوی آنها را آشکار منود.” – الن جی. وایت،

Ellen G. White, My Life Today, p. 186.

 چقدر درست است که بسیاری از مردم امروزه به دالیل متعددی “به ندرت به خواسته خود به دنبال ما 

می آیند.” درست هامنطور که عیسی به زمین آمد و هامنجا که هستیم ما را جست، ما نیز الزم است همین 

کار را نسبت به دیگران انجام دهیم. از یک نظر، این کار نباید چنان دشوار باشد. مردم بسیاری در جهان 

با نیازهای متفاوتی وجود دارند. جهان مکانی آسیب دیده و رنج دیده با مردمی آسیب دیده و رنج دیده 

است که در بعضی موارد، تنها مشتاق کسی هستند که به حرفهایش گوش بدهد، کسی که با او صحبت کنند 

و کسی که به آنها اهمیت بدهد. و بطور حتم ما، به عنوان کلیسایی امروزی، باید بتوانیم تا حد ممکن در 

رفع نیازهای آنها کمک کنیم. الزم است مراقب باشیم تا نسبت به آنچه که یعقوب هشدار داد ، احساس 

تقصیر نکنیم: ایامن بدون عمل. جالب توجه این که او این هشدار را در زمینه رژیم غذایی، لباس یا طرز 

رفتار کسی بیان نکرد بلکه در زمینه کمک به نیازمندان بود که آن مطلب را عنوان منود. )یعقوب باب ۲ 

آیات ۱۴ تا ۱۷ را ببینید.( هر کسی میتواند بگوید که ایامن دارد. چگونگی رفتار با همسایه ای که در مجاور 

او هستیم سنجش حقیقی آن ایامن است. 

سواالتی برای بحث
1. آیـــات 14 تـــا 17 بـــاب ۲ یعقـــوب را بخوانیـــد. چگونـــه میتوانیـــد بـــه کلیســـایتان 
ـــه  ـــا ب ـــوب در اینج ـــه یعق ـــام آنچ ـــه انج ـــبت ب ـــه نس ـــید ک ـــن باش ـــه مطم ـــد ک ـــک کنی کم

آن هشـــدار داد مقـــر نباشـــد؟
۲. دربـــاره بعضـــی از مـــردم در کتـــاب مقـــدس کـــه در خدمـــت خـــود از خـــود گذشـــتگی 
ـــام  ـــا ن ـــذه ای طابیت ـــا، تلمی ـــال: “و در یاف ـــرای مث ـــد، بیندیشـــید. ب و دلســـوزی نشـــان دادن
بـــود کـــه وی از اعـــامل صالحـــه و صدقاتـــی کـــه میکـــرد، پـــر بـــود” )اعـــمل رســـوالن 
بـــاب ۹ آیـــه ۳۶(. کلیســـای شـــام بـــرای کمـــک بـــه دیگـــران در یافـــای امـــروزی، چـــه 

ـــد؟ ـــام میده کاری انج
ـــد  ـــراه باش ـــتایش هم ـــین و س ـــو تحس ـــه و غری ـــا هلهل ـــه ب ـــوب ک ـــای خ ـــام کاره 3. انج
ـــا  ـــزی از آنه ـــه کســـی چی ـــن ک ـــدون ای ـــر و نیکـــوکاری ب ـــا انجـــام امـــور خی خـــوب اســـت ی
ـــت  ـــه کمـــک را دریاف ـــر از کســـانی ک ـــه غی ـــمالً ب ـــد و در ســـکوت انجـــام شـــود؟ )احت بدان

ـــت؟ ـــام چیس ـــر ش ـــد(، نظ میکنن
ـــخ داد،  ـــت؟” او پاس ـــام چیس ـــی ش ـــدف زندگ ـــید، “ه ـــیحی پرس ـــک مس ـــردی از ی 4. ف
“بخشـــیدن و انتظـــار جـــربان نداشـــن.” ایـــن پاســـخ تـــا چـــه حـــّد، رفتـــار را مـــا بـــه 

عنـــوان یـــک مســـیحی ترشیـــح میکنـــد؟
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۱۳ تا ۱۹ اوتدرس هشتم

ابراز همدردی عیسی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: دوم پادشاهان باب ۱۳ آیه ۲۳؛ خروج باب ۲ آیات ۲۳ تا ۲۵؛ لوقا 
باب ۷ آیات ۱۱ تا ۱۶؛ اول یوحنا باب ۳ آیه ۱۷؛ یوحنا باب ۱۱ آیه ۳۵؛ رومیان باب ۱۲ 

آیه ۱۵؛ دوم قرنتیان باب ۱ آیات ۳ و ۴.

آنها  به حال  و دلش  دید  را  زیادی  به ساحل رسید جمعیت  که عیسی  “همین  آیه حفظی: 
سوخت و مریضان آنان را شفا داد” )متی باب ۱۴ آیه ۱۴(.

چقدر غم انگیز است؟ دخرت ۱۷ ساله ای با مشکلی که اکرث دخرتان این سن با آن مواجهنددست   
کسی  چه  منود.  خودکشی  اینکه  تا  بود  بیشرت  او  مشکالت  که  تفاوت  این  با  میکند،  نرم  پنجه  و 

میتوانست حال خراب والدین را تصور کند؟

چیزی  مدتی طوالنی  برای  و  نشست  کنارشان  در  نشیمن  اتاق  در  آمد.  ایشان  خانه  به  شبان   

نگفت. او فقط با آنها غمگساری کرد. سپس شبان نیز بهمراه آنان گریست. او آنقدر گریست تا دیگر 

اشکی در چشامنش مناند. سپس بدون گفنت کلمه ای، برخاست و آنجا را ترک منود.

بعدها، پدر آن دخرت به شبان گفت که تا چه حد از کاری که او انجام داده بود، سپاس گزار بود.   

در آن زمان، او و همرسش به کلامت، وعده ها و سخنان از روی همدردی نیازی نداشتند. متام چیزی 

که آنها در آنجا و در آن لحظه نیاز داشتند، یک همدردی ساده بود. 

او به خادم خدا گفت، “منی توانم به شام بگویم که تا چه حد همدردی شام برای ما بسیار با معنا   

و ارزشمند بود.”

همدردی یعنی حس ترحم و ترحم وابسته به رحم، مهربانی یا غم و اندوه است. یعنی با عمق   

وجود و احساس با کسی بودن. همدردی نشان دادن نسبت به غم و غصه های دیگران، معارشت 

منودن با دیگران را به سطحی کامال جدید می برد.

حس همدردی نیز یکی از راه های کلیدی بود که عیسی بواسطه آن مردم را جذب می منود.  

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۰ اوت آماده شوید. 
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۱۴ اوت یکشنبه

شنیدن ناله ها

جهان می تواند مکانی بسیار ترسناک بنظر برسد: پهناور، رسد و بسیار بزرگ که ما بی   
این  بر  اهمیتی و بی معنی بودن خود را در میان آن احساس می کنیم. علوم مدرن حتی 
ترس افزوده است. تلسکوپ های غول پیکر کهکشان ها را عظیم تر و گسرتده تر از آنچه که 
تصورات ما بتوانند بسادگی درک کنند آشکار منوده است. مضاف بر آن ادعاهای عجیب و 
غیر معمول مکتب داروین که در معروفرتین تفسیرهایش نظریه یک آفریننده را رد می کند، 
قابل درک است که مردم با نوعی حس نومیدی در میان خلقتی پهناور که به نظر می رسد 

هیچ اهمیتی به ما منی دهد دست و پنجه نرم می کند.
به طور حتم کتاب مقدس در باره جایگاه انسان در خلقت، نظری متفاوت ارائه میکند.  

آیات زیر درباره دلسوزی خدا نسبت به خلقت سقوط کرده و آسیب دیده او بر روی 
زمین، چه چیزی می آموزند؟
 داوران باب ۲ آیات ۱۶ تا ۱۸  

 دوم پادشاهان باب ۱۳ آیه ۲۳  
 اشعیا باب ۵۴ آیات ۷ ، ۸ ، ۱۰  

 

مغایر با پنداشت عمومی از خدای عهد قدیم به عنوان خدایی سخت گیر، یعنی بی رحم و   
نامهربان بخصوص در مقایسه با عیسی و این که چگونه در عهد جدید نشان داده شده است، 
این آیات تنها تعداد کمی از آیات بیشامر از کتاب عهد قدیم هستند که شفقت خدا را نسبت 

به برشیت آشکار می سازند.

آیات ۲3 تا ۲۵ باب ۲ خروج درباره نحوه رفتار خدا نسبت به رنج دیدگان چه چیزی به 
ما می آموزند؟

 

این  ببینید(.  را   ۱۱ آیه   ۵ باب  )یعقوب  دارد  توجه  آنان  به  و  است  مردم  خدا غمخوار   
موضوعی است که در رسارس کتاب مقدس دیده می شود.

آوای غم  و  مرثیه  با  است حتی  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  او  رئوف  قلب  ما  “مصیبتهای   
انگیز ما... هر چیزی که آرامش ما را بهم بریزد حتی اگر اندک باشد مورد توجه اوست... هر 
مصیبتی که بر حقیرترین فرزندان او واقع گردد... اینگونه نیست که پدر آسامنی نسبت بدانها 

حساس نبوده یا اینکه توجه آنی به آنها نداشته باشد.” – الن جی. وایت،
 Ellen G. White, Steps to Christ, p. 100
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درد و نالـــه هـــای جامعـــه شـــام چیســـت و خـــدا چگونـــه مـــی توانـــد از شـــام بـــرای ابـــراز 
همـــدردی و کمـــک بـــه رنجدیـــدگان، اســـتفاده کنـــد؟

۱۵ اوت دوشنبه

ُمنجی دلسوز ما

هامن طور که عیسی در طول کهانت زمینی خویش با مردم معارشت می منود، با موقعیت   
هایی مواجه می شد که همدردی و دلسوزی خود را نسبت به ایشان آشکار می منود. “پس 
عیسی بیرون آمده، گروهی بسیار دیده، بر ایشان رحم فرمود و بیامران ایشان را شفا داد” 

)متی باب ۱۴ آیه ۱۴(.

متی باب ۹ آیات 3۵ و 3۶ و لوقا باب 7 آیات 11 تا 1۶ را بخوانید. این آیات درباره نشان 
دادن حس ترحم و همدردی چه می آموزند؟

 

تداعی  خاطر  در  ترحم  و  نیز همچون همدلی  را  دیگری  مشابه  کلامت  واژه همدردی   
است.  یکدلی  و  همدردی  ترحم،  هامن  دلسوزی  مختلف،  های  نامه  واژه  طبق  بر  میکند. 
ترحم، حس غمگساری برای رنج های یک فرد است. همدلی توانایی درک یا سهیم شدن در 

احساسات دیگران است. 
دلسوزی و همدردی نشان می دهند که ما نه تنها آنچه دیگران از آن رنج می برند را درک 

می کنیم بلکه می خواهیم در کاهش و درمان رنجشان کمک کنیم.
هنگامی که میشنوید اتفاقات ناراحت کننده ای برای مردم جامعه اتفاق افتاده است، از   
قیبل سوخنت خانه آنها در یک آتش سوزی یا مرگ یکی از اعضای خانواده آنها، چه عکس 
العملی از خود نشان خواهید داد؟ آیا فقط زیر لب می گویید این بسیار غم انگیز است و 
سپس از آن می گذرید، که انجامش بسیار آسان است؟ یا حس همدردی شام برانگیخته شده 
تا برای آنها دلسوزی کنید؟ در عمل، دلسوزی واقعی، شام را به سوی تسلی دادن دوستان و 
یا غریبه ها سوق میدهد. خواه با ارسال یک نامه و یا کارت ابراز همدردی یا بطور عمقی 
تر با مالقات و کمک به رفع نیازهای فوری و مهرورزی، اینها بوضوح نتیجه همدردی واقعی 

است. 
بزرگ واکنش  به مصیبتهای  با مهربانی و شفقت  امداد،  خوشبختانه مردم و سازمانهای   
کوچکرت  ناگوار  رویدادهای  و  مصیبتها  به  سزائی  قابل  توجه  گاها  چند  هر  میدهند.  نشان 

افرادی که به بال گرفتار شده اند منیکنیم.
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عیسی تنها همدردی منیکرد بلکه آنرا در حد باالتری در نظر میگرفت که هامنا غمخواری   
توام با عمل بود. البته ما نیز به چنین عملی فرا خوانده شده ایم. هر کسی میتواند برای بد 
اقبالی دیگران احساس ناراحتی و همدردی کند. سوال این است که همدردی ما را به انجام 

چه کاری سوق میدهد؟

مـــردی در حـــال صبحانـــه خـــوردن بـــود و همـــرش خـــربی فاجعـــه آمیـــز در بـــاره 
ـــد  ـــس از چن ـــرد. او پ ـــو میک ـــرای وی بازگ ـــوری را ب ـــر در کش ـــزاران نف ـــدن ه ـــته ش کش
دقیقـــه صحبـــت کـــردن دربـــاره اینکـــه آن فاجعـــه چقـــدر وحشـــتناک بـــوده، ناگهـــان 
ـــته  ـــب گذش ـــی ش ـــال محل ـــم فوتب ـــا تی ـــه آی ـــید ک ـــر داد و پرس ـــو را تغیی ـــوع گفتگ موض
ـــی  ـــابه کوتاه ـــوارد متش ـــوی از م ـــه نح ـــز ب ـــا نی ـــا م ـــر. آی ـــا خی ـــت ی ـــرده اس ـــابقه را ب مس
و قصـــور منیورزیـــم؟ و اگـــر چنیـــن اســـت، چـــه کاری مـــی توانیـــم دربـــاره آن انجـــام 

ـــم؟ دهی

۱۶ اوت سه شنبه

اگر بجای آنها بودید

کولسیان باب 3 آیه 1۲، اول پطرس باب 3 آیه ۸ و اول یوحنا باب 3 آیه 17 را بخوانید. 
این آیات به ما چه چیزی می گویند و چگونه می توانیم این دلسوزی را در زندگی خود نشان 

دهیم؟

 

شفقت از واژه التین compati می آید که به معنی “رنج بردن همراه با کسی” است.   
هامن طور که خودمان رنج کشیده ایم، می توانیم رنج های دیگران را نیز درک کنیم؛ و شکی 
نیست که درست هامن طور که اغلب مشتاق شفقت و همدردی در رنج های خود هستیم، 

باید بخواهیم همین کار را برای دیگران در هنگام نیازهایشان انجام بدهیم.
در یکی از درس های گذشته روایت سامری نیکوکار را دیدیم. عیسی در حالی که الگو   
و مثال مرد سامری را برجسته می کند، می گوید: “لیکن شخصی سامری که مسافر بود، نزد 
وی آمده، چون او را بدید، دلش بر وی بسوخت” )لوقا باب ۱۰ آیه ۳۳(. این ترحم یا شفقت، 
مسافر سامری را بر آن داشت که خود را به جای قربانی زخمی فرض کند. کاهن و الوی 
احتامال از خود پرسیدند، اگر من به این مرد کمک کنم چه اتفاقی برایم خواهد افتاد؟ مرد 
سامری احتامال از خود پرسیده است، اگر به این مرد کمک نکنم، چه اتفاقی برای او خواهد 
افتاد؟ در این روایت مرد سامری با از خودگذشتگی، می اندیشد که چه بالیی بر رس قربانی 
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خواهد آمد و سپس وارد عمل می شود. او امنیت و ثروت خود را برای یک بیگانه به خطر 
به طور  و  باشد  می  شامل خطراتی  بودن  اوقات مسیحی  گاهی  دیگر،  عبارت  به  انداخت. 

بالقوه می تواند بهای سنگینی در پی داشته باشد.
به روایت پرس ولخرج نیز از این منظر نگاه کنید )لوقا باب ۱۵ آیات ۲۰ تا ۳۲(. پدر آن   
پرس ولخرج چه کاری انجام می دهد که او را در برابر انتقاد و نزاع خانوادگی آسیب پذیر 
می کند؟ آغوش مهربان، جامه تعلقات، حلقه اعتامد، کفشهای آزادی و دعوت به جشن، شادی 
بی غل و غش پدری را منعکس میکند که می خواهد همه چیز را به خاطر بازگشت پرس 
ارساف کار خود فدا کند. ارساف کاری به معنی هدر دادن، بی مالحظگی، غیر معقول بودن و 
افسارگسیخته بودن است. این نوع رفتار به طور حتم مسلک پرس را در این داستان توصیف 
می کند. کمی در باره بازگشت پرس ارسافکار تامل کنید. می توان ادعا کرد که پدر در این 
داستان همه کرامت خود را کنار گذاشته و با بی پروایی هر آنچه دارد را به پرس پریشانحال 
خود ببخشد. پدر از نظر برادر بزرگرت، کاری بیهوده، غیر معقول و خارج از عرف میکند. پدر 
در نظر پرس توبه کارش ولخرج می شود و قلب پر از ترحمش هر آنچه که در توان دارد را 

برای بازپروری او در طَبَق اخالص میگذارد.
این سطح از همدردی و شفقت شامل خودانکاری می شود و ما را نسبت به هر آنچه پیش   
آید آسیب پذیر می کند در عین حالی که با فردی همرنج میشویم و تالش میکنیم تا آنها را 
بحال اول برگردانیم. به طور خالصه، شفقت و همدردی حقیقی ممکن است بهایی بهمراه 

باشد.

۱۷ اوت چهارشنبه

عیسی گریست

“عیسی گریست” )یوحنا باب ۱۱ آیه ۳۵(. این آیه تنها درباره برش بودن عیسی سخن   
مبیان منی آورد. لیکن او چگونه با هیئت برشی با رنجهای دیگران رشیک میشد؟ رومیان باب 

1۲ آیه 1۵ را نیز ببینید.

 

در آیه ۳۵ باب ۱۱ یوحنا، عیسی از صمیم قلب همدردی، همدلی و ترحم خود را نشان   
می دهد. اگر چه او در قیام دادن ایلعاذر از مرگ بود، اندوه خانواده ای که با آنها بسیار 

نزدیک بود از نظر جسمی و احساسی او را تحت تاثیر قرار داد.
با این وجود عیسی تنها برای مرگ یک دوست عزیز منی گریست. او به تصویری بسیار   

بزرگرت نگاه می کرد که هامنا رنج کشیدن کل برش بدلیل قدرت ویران کننده گناه بود.
“بار اندوه دوران بر روی دوش او سنگینی میکرد. او تاثیرات وحشتناک رسپیچی از احکام   
خدا را دید. او دید که در تاریخ جهان، که با مرگ هابیل توام بود، جنگ میان خیر و رش پایان 
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ناپذیر بود. او با مشاهده سال های پیش رو سهم آینده برش را چیزی جز اندوه و غصه، اشک 
و مرگ منیدید. قلب او با درد نسل برش در اعصار و همه رسزمین ها شکافته شده بود. غم 
اندوه نسل گناهکار بر جان او سنگینی می کرد و اشک های او زمانی که خواست متام  و 

پریشانی های آنها را کاهش بدهد، همچون چشمه ای جوشید.” – الن جی. وایت،
 Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 534.

به سخنان الن وایت بیندیشید: عیسی بگونه ای که هیچیک از ما هرگز قادر نخواهد بود   
"درد نسل برش را در همه اعصار و ماملک دید".

خود ما به سختی می توانیم دردهای کسانی را که با آنها آشنا هستیم یا به آنها نزدیکیم   
تحمل کنیم. سپس آنچه درباره درد دیگران در اخبار می خوانیم را به آن اضافه کنید. و با 
این حال، در اینجا خداوند را داریم که به روش های مخصوص خود همه چیز را می داند، و 
برای اندوه کل برش می گرید. تنها خدا میزان کامل پریشانی ها و غم های برش را می داند. 
ما تا چه حد باید سپاسگزار باشیم که تنها جزیی ضعیف از آن اندوه را داریم و گاهی اوقات 
حتی مقدار آن زیاد به نظر می رسد. سعی کنید آنچه که در آن زمان قلب عیسی را تکان داد، 

تصور کنید.

ژنـــرال ویلیـــام بـــوث، موســـس ســـپاه نجـــات گفـــت “اگـــر منـــی توانیـــد بـــرای شـــهر 
گریـــه کنیـــد، مـــا منـــی توانیـــم از شـــام اســـتفاده کنیـــم.”

 Roger S. Greenway and Timothy M. Monsma, Cities: Missions' New Fron�
tier (Grand Rapids, Mich.: Baker Pub. Group, 2000) p. 246.

این کلامت به هر کدام از ما چه چیزی میگویند؟

۱۸ اوت پنجشنبه

نوع دیگری از تسلی بخشی

"چقدر باید خدا را شکر کنیم خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است خدایی که   
رسچشمه لطف و مهربانی است و در زحامت ما را تسلی و قوت قلب میبخشد. بلی او ما 
را تسلی میدهد تا ما نیز همین تسلی را به کسانی بدهیم که در زحمتند و به همدردی و 
تشویق ما نیاز دارند". )دوم قرنتیان باب ۱ آیات ۳ و ۴(. پولس در اینجا درباره اینکه چگونه 
رنج های خودمان می توانند در نشان دادن حس همدردی و تسلی به اطرافیامنان موثر واقع 
شوند، چه می گوید؟ چگونه واقعیت این کلامت را در زندگی خود )اگر داشته اید( تجربه 

کرده اید؟
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واژه تسلی یا قوت قلب از ریشه التین com )با هم، با یکدیگر( بعالوه fortis )قوت، قوی(   

برگرفته شده است. هامنگونه که مسیح ما را در مصیبتها قوت میبخشد مانیز میتوانیم آن قوت را 

بدیگران انتقال دهیم. هامن طور که از اندوه خودمان درس گرفته ایم، می توانیم موثرتر در اندوه 

دیگران، به ایشان خدمت کنیم.

کلیساها عموما اعضایی دارند که رنج می کشند و اعضایی که آرامش می دهند. این ترکیب می   

تواند کلیسای شام را به یک “خانه امن” - شهر پناهگاه - )باب ۳۵ اعداد را ببینید( همچنین به نهری 

شفا بخش )حزقیال باب ۴۷ آیات ۱ تا ۱۲ را ببینید( که در جامعه جاری است، تبدیل کند.

نشان دادن همدردی و تسلی دادن یک هرن است. در اینجا چند پیشنهاد وجود دارد:  

• قابل اعتامد باشید. بیشرت از حرف زدن گوش بدهید. مطمنئ باشید که زبان حرکات بدن شام   

)یا ایم و اشاره(، تالش شام را برای همدردی و تسلی دادن تقویت کند.

با گریه آرام به همراه  • از روی شخصیت فردی خود همدردی نشان دهید. بعضی از مردم   

شخصی که دچار رنج گردیده، همدردی خود را نشان می دهند. دیگران گریه منی کنند اما چیزی را 

برنامه ریزی می کنند که برای شخص سوگوار آرامش دهنده است.

• حضور داشنت اغلب مهمرت از صحبت کردن و یا انجام کاری است.  

• بگذارید تا مردم به شیوه خود سوگواری کنند.  

• با مراحل سوگواری مردم، آشنا شوید.  

• در مورد گفنت "من می دانم چه احساسی دارید"، مراقب باشید. این احتامل وجود دارد که   

چنین نباشد.

• مکانی برای مشاوره حرفه ای وجود دارد.  

• نگویید، “برای شام دعا خواهم کرد”، مگر اینکه واقعا چنین قصدی داشته باشید. هنگامی که   

امکانش وجود دارد همراه با افراد غصه دار، دعا کنید، بدون عجله از آنها دیدن کنید و وعده های 

تشویق کننده کتاب مقدس را با ایشان درمیان بگذارید.

• گروه های حامیتی در کلیسا یا اجتامعتان تشکیل بدهید.  

۱۹ اوت جمعه

تفکری فراتر:
تثنیه باب ۲۴ آیات ۱۰ تا ۲۲؛ یونس باب ۳؛ مالکی باب ۳ آیه ۱۷؛ متی باب ۱۵ آیات ۳۲ تا ۳۸؛ مرقس باب   

۶ آیات ۳۴ تا ۴۴؛ غالطیان باب ۶ آیه ۲؛ عربانیان باب ۱۰ آیات ۳۲ تا ۳۴ را بخوانید. تالیفات الن جی وایت را 

مطالعه کنید: "برای همه انسانها همدردی کنید" صفحه ۱۸۹ و "بامالحظه و اندیشناک بودن برای دیگران" 

صفحه ۱۹۳ و در کتاب "گامهایی بسوی مسیح" فصل "این دین ناب است" است و فصل "متثیل سامری نیکو" 

و فصلهای ۴ و ۵ از کتاب "خدمات کلیسایی برای نیکوکاری".

چند خانواده در طی تعطیالت دور هم جمع شده و با فرزندان خردسالشان بسته هایی از مواد غذایی   

و بهداشتی تهیه کرده تا به بی خامنان های شهرشان بدهند. آنها پس از چند ساعت کار، سوار ماشین هایشان 
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شدند، به مرکز شهر رفتند و در حدود نیم ساعت، بسته ها را پخش کردند. آنها سپس به یک موزه و پس 

از آن برای خوردن شام به یک رستوران رفتند. وقتی که به ماشین هایشان باز می گشتند، یکی از آنها گفت 

من خوشحامل که ما این کار را انجام دادیم. اما می دانید که بیشرت کسانی که ما به ایشان غذا دادیم، احتامال 

اینک باز گرسنه هستند؟ شکی نیست مردم بسیار زیادی وجود دارند که نیازمند آرامش، همدردی و کمکی 

هستند که می تواند طاقت فرسا به نظر برسد، تا جایی که میتوان اندیشید: اصال کار ما معنی داشت؟ ما 

تنها توانستیم یک چاله کوچک را پر کنیم. اگر چه این طرز فکر مشکالت بسیاری دارد. ابتدا، اگر همه چنین 

فکر می کردند هیچ کس به کسی کمک منی کرد و نیازها هامن قدر که بسیار هستند، حتی بیشرت هم می 

شدند. از طرف دیگر، اگر همه کسانی که می توانستند به دیگران کمک کنند، چنین می کردند، آن وقت 

نیاز ها و مشکالت به این بدی منیشد. دوم اینکه در کتاب مقدس هرگز به ما گفته نشده است که درد و 

رنج و اهریمن در این قسمت از ملکوت زدوده خواهند شد. در واقع، خالف آن به ما گفته شده است. حتی 

عیسی زمانی که در اینجا بود، متام رنج های برشی را پایان نبخشید. او هر کاری که از دستش بر می آمد، 

انجام داد. ما نیز باید هامن کار را انجام دهیم: به کسانی که می توانیم آرامش، همدردی و کمک بدهیم.

سواالتی برای بحث
ــرای دل  ــفا بخـــش بـ ــن و شـ ــی امـ ــه مکانـ ــد بـ ــی توانـ ــه مـ ــای شـــام چگونـ 1. کلیسـ

ــود؟ ــل بشـ ــتگان تبدیـ شکسـ
۲. نقـــل قـــول مقابـــل را در کالس بـــه بحـــث بگذاریـــد: بســـیاری در تعجـــب هســـتند 
ـــیاری  ـــرا بس ـــه چ ـــت ک ـــب اس ـــدا متعج ـــد. خ ـــی ده ـــام من ـــچ کاری انج ـــدا هی ـــرا خ ـــه چ ک

ـــد ـــی دهن ـــی من ـــش اهمیت از مردم
 care. —Dwight Nelson, Pursuing the Passion of Jesus (Nampa, 20 Idaho: 
Pacific Press Publishing Association, 2005)
ـــر  ـــرای تغیی ـــد؟ اگـــر چنیـــن اســـت، مـــا ب ـــز موافقی ـــاس چالـــش برانگی ـــا ایـــن قی ـــا شـــام ب آی

چـــه کاری مـــی توانیـــم انجـــام بدهیـــم؟
3. بـــه ایـــن نقـــل قـــول از الـــن جـــی. وایـــت توجـــه کنیـــد: زمزمـــه محبـــت آمیـــز و 
ـــی  ـــد و دو دل ـــد ابرهـــای تردی ـــه کوچـــک بنظـــر میرســـند میتوانن ـــی ک ـــه چیزهای توجـــه ب
ـــود  ـــب و وج ـــی قل ـــا متام ـــد. ب ـــاک کنن ـــدا پ ـــت خ ـــه محب ـــبت ب ـــردم نس ـــای م را از دله
ـــی را کـــه تشـــنه روح لطیـــف مســـیح  ـــد قلبهای همچـــون مســـیح همـــدردی منـــودن میتوان

ـــت ـــی. وای ـــن ج ـــازد. – ال ـــیراب س ـــتند س هس
 Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 9, p. 30.
ـــوان  ـــل نیکـــی و خیرخواهـــی کـــه مبوجـــب آن میت ـــی بدی ـــاره قـــدرت ب ـــب در ب ـــن مطل ای

ـــد؟  ـــود چـــه میگوی ـــر بخـــش ب ـــدگان اث ـــه غمدی ـــی و همـــدردی در کمـــک ب ـــا مهربان ب
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۲۰ تا ۲۶ اوتدرس نهم

کهانت عیسی برای رفع نیازهای مردم

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: مرقس باب ۵ آیات ۲۲ تا ۴۳، باب ۱۰ آیات ۴۶ تا ۵۲؛ یوحنا باب 
۵ آیات ۱ تا ۹؛ مزامیر باب ۱۳۹ آیات ۱ تا ۱۳؛ مرقس اول باب ۲ آیات ۱ تا ۱۲؛ اعمل 

رسوالن باب ۹ آیات ۳۶ تا ۴۲. 

آیه حفظی: “عیسی در متام شهرها و دهات میگشت و در کنیسه ها تعلیم میداد و مژده 
پادشاهی خدا را اعالم میکرد و هر نوع ناخوشی و بیامری را شفا میداد” )متی باب ۹ آیه ۳۵(.

بانویی از کلیسای ادونتیستهای روز هفتم در کشوری آفریقایی خدمت میکرد و متایلی   
به توقف خدمات کلیسایی خود بعد از بازنشستگی نداشت. جامعه اطراف او به دلیل بالی 
بیامری ایدز به شفا و بهبود محتاج بودند. رضوریرتین نیاز این بود که یتیمهای ایدز تغذیه 
کافی نداشتند. در سال ۲۰۰۲، او و کلیسا تغذیه وعده غذایی سامل کودکان آن جامعه را که 
شش روز در هفته بود، آغاز منودند. تغذیه با ۵۰ کودک رشوع شد و از سال ۲۰۱۲ به بعد، 
۳۰۰ کودک هر روز وعده غذایی دریافت میکردند. این کار منجر به تاسیس یک پیش دبستانی 
گردید که اینک ۴۵ نفر ازآن کودکان در آن حضور دارند. سایر خدمات شامل پخش لباس از 
طریق ادرا )ADRA آژانس توسعه و امداد ادونتیست(، توزیع سبزیجات و ذرت از مزرعه ای 
که آنها اداره میکنند و مراقبت از بیامران میشود. آنها یک برنامه پیرشفت مهارت برای زنان 
راه اندازی کردند که مهارتها را به یکدیگر می آموختند تا کمکی برای تأمین مخارج آنان 
باشد. این بتصویر کشیدن محبت عیسی، مولدکلیسایی جدید شد. این کلیسا در ابتدا پنج عضو 
داشت و در سال ۲۰۱۲، به ۱۶۰ عضو رسید. خدا امکانات ساخنت یک یتیمخانه و کلیسایی 

جدید را در سال ۲۰۱۲ فراهم منود. 
برای  اجتامع  نیازهای  کردن  طرف  بر  اینکه  از  است  عملی  و  عالی  ای  منونه  کار  این   

مسیحیان بسیار اهمیت دارد. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۷ اوت آماده شوید.
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۲۱ اوت یکشنبه

توقف برای خدمت

ــس را  ــاب ۵ مرق ــذارد. )ب ــی کفرناحــوم میگ ــر ســاحلی در نزدیک ــدم ب ــق ق عیســی از قای  
ــرت  ــس حی ــو زده در دکاپولی ــرد دی ــا م ــراش ب ــورد دلخ ــان از برخ ــون همچن ــد.( حواری ببینی
زده بودنــد. ماننــد همیشــه، جمعیتــی بــرای دیــدن او در آنجــا منتظــر بودنــد. مــردم کــه بــا 
اشــتیاق بــرای دیــدن او ازدحــام کــرده بودنــد، بــرای نزدیــک شــدن بــه عیســی بــه یکدیگــر تنــه 
میزننــد. بطــور ناگهانــی از او طلــب اســتمداد میشــود، ایــن بــار توســط رهــرب یــک کنیســه.

آیــات ۲۲ تــا 43 بــاب ۵ مرقــس را بخوانیــد. زمانــی کــه عیســی بــرای کمــک به درخواســت 
ایــن رهــرب کنیســه در راه بــود، چــه وقفــه ای پیــش آمــد و او چگونــه بــه ایــن وقفــه پاســخ 
داد؟ مهمــر اینکــه چــه درســهایی بایــد از ایــن روایــت بگیریــم و زمانــی کــه در خدمتــامن 

وقفــه مــی افتــد، چگونــه بایــد واکنــش نشــان بدهیــم؟

 

ــن نیســت؟  ــم، چنی ــچ کــدام از مــا وقفــه را دوســت نداری ــد رو راســت باشــیم، هی بیایی  
رسمــان شــلوغ اســت و کارهایــی بــرای انجــام دادن داریــم، جاهایــی بــرای رفــنت و کارهایــی 
بــرای متــام کــردن داریــم. بــرای خــود هدفهایــی تعییــن میکنیــم و میخواهیــم کــه بــه آنهــا 

ــد.  برســیم، گاهــی اوقــات در یــک دوره زمانــی خــاص، وقفــه ای پیــش مــی آی
ــب  ــا طل ــی و ی ــا حاجت ــب ب ــان نامناس ــی در زم ــر کس ــه اگ ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب  
کمــک بیایــد، میتوانــد آزار دهنــده باشــد. بعضــی وقتهــا منیتوانیــد کاری کــه در حــال انجــام 
ــود را  ــم کار خ ــار میتوانی ــت یکب ــد وق ــر چن ــال، ه ــن ح ــد. در همی ــا کنی ــتید را ره آن هس
ــرا در واقــع  ــم زی ــن کار را انجــام منیدهی ــه کمــک دیگــران بشــتابیم، امــا ای رهــا کــرده و ب

منیخواهیــم؟
بــا ایــن حــال، اغلــب موقعیتهــای بزرگــرت بــرای خدمــت کردن بــه مــردم نیازمنــد از طریق   
پیشــامدها و وقفــه هــا ایجــاد میشــود. اکــرث مــا تــالش میکنیــم کــه از وقفــه هــا جلوگیــری 
کنیــم و وقتــی برنامــه هایــامن بــه هــم میریزنــد، ناراحــت میشــویم. اگــر بــه طریقــه خدمــت 
عیســی نــگاه کنیــم، متوجــه میشــویم کــه بعضــی از نیازهایــی کــه او بــه آنهــا اهمیــت میــداد، 
از طریــق وقفــه هــا پیــش مــی آمدنــد کــه او نیــز بــا محبــت بــه آن حاجتهــا رســیدگی میکــرد. 
ــرای خدمــت بدســت  ــی کــه ب ــم شــد کــه بیشــرت موقعیتهای اگــر بیندیشــیم، متوجــه خواهی
مــی آوریــم از طریــق وقفــه پیــش میآینــد. پیــش از ایــن بــه داســتان ســامری نیکــوکار توجــه 
کردیــم. چــه کســی میدانــد زمانــی کــه او بــه آنجــا رســید، بــه کجــا میرفــت و چــه کاری قــرار 

بــود انجــام دهــد؟ امــا او در هــر صــورت توقــف منــود تــا خدمــت کنــد. 
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ـــف  ـــک متوق ـــرای کم ـــت ب ـــاز و درخواس ـــک نی ـــا ی ـــام را ب ـــی ش ـــه کس ـــاری ک ـــن ب آخری
ـــد؟ ـــخ دادی ـــه پاس ـــام چگون ـــود؟ ش ـــی ب ـــه زمان ـــود، چ من

۲۲ اوت دوشنبه

چگونه میتوانم به شام کمک کنم؟

مرقـس بـاب 10 آیـات 4۶ تـا ۵۲ و یوحنـا باب ۵ آیـات 1 تا ۹ را بخوانیـد. در هر دو مورد، 
عیسـی پرسشـهایی مطـرح منود. چرا او ایـن کار را انجام داد؟

 

توجـه کنیـد کـه در هـر دو مـورد عیسـی از آنها پرسـید که چـه میخواهند، حتـی با وجود   
اینکـه مشـخص بـود آنهـا چـه میخواسـتند. و حتـی اگـر چنیـن نبـود، عیسـی در هـر صـورت 

میدانسـت آن نیـاز هـا چـه بودنـد. 
بـا ایـن وجـود، عیسـی بـا پرسـیدن این سـواالت، بـه آن مـردان احرتام خـود را نشـان داد.   
او نشـان داد کـه بـه سـخنان ایشـان گـوش میدهـد و بـا گـوش کـردن، بـه مشـکل و دغدغـه 
هـای آنهـا اهمیـت میدهـد. در خیلـی از مـوارد مـردم شـاید بیش از هـر چیز دیگـر همین را 
میخواهنـد بـا کسـی فقـط حـرف بزننـد و کسـی بـه حـرف آنهـا گـوش بدهـد. )شـاید دلتنگ 
شـده باشـند(. گاهـی اوقـات تنهـا صحبت کـردن درباره مشـکل میتوانـد به فرد کمـک کند تا 

احسـاس بهـرتی پیـدا کند. 
لحظـه ای را در نظـر بگیریـد کـه چـه احسـاس پیـدا خواهید کـرد اگر وارد مطب پزشـکی   
بشـوید و پزشـک نگاهـی بـه شـام بینـدازد و برای شـام نسـخه ای بنویسـد و شـام را بـه خانه 
بفرسـتد. مطمئنـاً شـک خواهیـد کـرد کـه آیـا اصـالً ایـن فـرد میدانـد شـام بـه چه چیـزی نیاز 
داریـد. ممکـن اسـت بگوییـد، ایـن “پزشـک از مـن نپرسـید کـه حـامل چگونـه اسـت و یـا بـه 
صـدای قلبـم گـوش نکـرد یا فشـار خون مرا بررسـی نکرد یا ...” یکـی از قوانیـن اصلی در کار 

پزشـکی کـه “تشـخیص دادن پیـش از درمـان اسـت” را رعایـت ننمـود.
همین مفهوم برای کار خدمات پزشکی کلیسایی نیز استعامل میگردد که بر روی بهداشت   
وسالمت مردم و رفع نیازهای کلی ایشان مترکز دارد. خیلی ازکلیساها فکر میکنند که هم 
اکنون میدانند یا حدس میزنند که چه کاری برای خدمت به دیگران در اجتامعشان رضوری 
با مردم  را داریم که میخواهیم  این مطلب  ابتدا سعی در مطرح منودن  است. هنگامی که 
درباره نیازهایشان و یا نیازهای اجتامع صحبت کنیم، این قضیه باعث میشود تا آنها بدانند که 
ما برای ایشان اهمیت قائل هستیم و ما را از چگونگی خدمت به روشهایی که قابل قدردانی 

باشد، آگاه میسازد. همچنین، دوستان جدید هم پیدا خواهیم کرد. 
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“بـه یـاد داشـته باشـید کـه شـام میتوانیـد سـخت تریـن مخالفتهـا را بـا نشـان دادن عالقه   
شـخصی نسـبت بـه مردمـی کـه مالقـات میکنیـد، در هـم بشـکنید. عیسـی در طـول مـدت 
زندگـی بـر روی زمیـن، عالقه شـخصی خود را نسـبت به زندگی مردان و زنان نشـان داد. هر 
کجـا کـه میرفـت، خـادم شـفابخش بـود. ما نیز بایـد حتی ماننـد او خوبی کنیم. به ما سـفارش 
شـده اسـت تـا بـه گرسـنگان غـذا، به بـی جامـگان لباس و بـه غم دیـدگان آرامـش بدهیم.” – 

الـن جـی. وایت،
Ellen G. White, Welfare Ministry, p. 162.

بیشـــر مـــا در بیـــان نظرامتـــان مشـــکلی نداریـــم. چگونـــه میتوانیـــم بیاموزیـــم کـــه 
ــیم؟ ــنوندگان بهـــری باشـ شـ

۲۳ اوت سه شنبه

نیازهای عمیقر

عیسی به عنوان خداوند، بیشرت از خود مردم، درباره آنها میدانست. روایات بسیاری در انجیل   

وجود دارند که در آنها عیسی نشان داد که نه تنها میدانست مردم در آن لحظه به چه می اندیشد 

)مرقس باب ۲ آیه ۸ را ببینید( – بلکه از گذشته آنان را نیز آگاه بود )یوحنا باب ۴ آیه ۱۸(.

آیات 1 تا 13 باب 13۹ مزامیر را بخوانید. کالم خدا در اینجا به ما چه میگوید؟
 

هامنطور که در درس روز گذشته دیدیم، عیسی نیازهای مردم را میدانست و آنها را بر   
طرف مینمود. در حقیقت، او حتی نیازهایی که عمقی تر بودند را نیز میدانست. این واقعیت 
در داستان مرد فلج دیده میشود. اگرچه در ظاهر نیازاو به شفا عیان بود، ولی مشکلی عمیقرت 
وجود داشت و به همین دلیل بود که حتی پیش از اینکه عیسی به او بگوید که بسرتش را 

بردارد و راه برود،گفت، “ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد” )مرقس باب ۲ آیه ۵(. 

آیات 1 تا 1۲ باب ۲ مرقس را بخوانید. در مورد این مرد چه چیزی نهان بود؟ نیاز عمقی 
افرادی که در طلب خدمت به آنان  تر در اصل ممکن است یک مشکل باشد و در مورد 

هستیم به چه شکلی است؟
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این  حال،  این  “با  بود.  جسمی  مشکل  از  فراتر  اینجا  در  موضوع  که  میدانست  عیسی   
شفای جسمی نبود که او برای رهایی از بار گناه میطلبید. اگر او میتوانست عیسی را ببیند، 
و اطمینان از نجات و آرامش در آسامن را دریافت کند، او راضی بود که بر طبق ارده خدا 

زندگی کند یا مبیرد.” – الن جی. وایت، آرزوی اعصار صفحه ۲۶۷
میتوانیم  اما  بربیم.  پی  عمقی  موارد  به  عیسی  مانند  که  بود  نخواهیم  قادر  ما  مطمئناً   
مطمنئ باشیم که به هر کس که خدمت میکنیم، ایشان مخلوقات آسیب دیده از گناه هستند. 
فیض،  نیازمند  همچنین  باشند،  داشته  است  ممکن  که  ظاهری  غیر  نیاز  هر  کنار  در  یعنی، 
اطمینان و آگاهی از وجود خدایی هستندکه به ایشان عشق ورزید، برای ایشان جان داد و 

تنها خیرخواه آنان است. 

بـــه ایـــن بیندیشـــید کـــه تـــا چـــه حـــّد مشـــتاق اطمینـــان از نجـــات هســـتید و ایـــن 
آگاهـــی کـــه خـــدا شـــام را دوســـت دارد. چگونـــه میتوانیـــد بـــا کمـــک بـــه دیگـــران 

ــه کننـــد؟ ــابه را تجربـ ــان و محبتـــی مشـ اطمینـ

۲۴ اوت چهارشنبه

طبیتا در یافا

آیـــات 3۶ تـــا 4۲ بـــاب ۹ اعـــامل رســـوالن را بخوانیـــد. وقتـــی طبیتـــا در یافـــا متوجـــه 
نیازهـــای اطرافیانـــش شـــد چـــه کاری انجـــام داد؟ عبـــارت “مقدســـان و خصوصـــا بیـــوه 

زنـــان” در آیـــه 41 بـــاب ۹ اعـــامل رســـوالن بـــه چـــه چیـــزی اشـــاره دارد؟

 

ـــود  ـــا ب ـــام طبیت ـــه ن ـــی ب ـــه زن ـــداران ک ـــی از ایامن ـــا یک ـــود. “در یاف ـــل ب ـــاگرد عم ـــا ش طبیت  
ـــد: )در شـــهری کـــه  ـــد بگوئی ـــا میتوانی ـــه ۳۶(. آی ـــاب ۹ آی زندگـــی میکـــرد” )اعـــمل رســـوالن ب
ـــام کلیســـای خـــود را بنویســـید(  ـــد )ن ـــی از مســـیح وجـــود دارن ـــد( پیروان شـــم زندگـــی میکنی

ـــه ۳۶( ـــاب ۹ آی ـــوالن ب ـــمل رس ـــد؟ )اع ـــه میپرداختن ـــامل صالح ـــوکاری و اع ـــه نیک ـــه ب ک
“ایامنـــداران” اعضـــای مســـیحی کلیســـا هســـتند؛ “بیـــوه هـــا” ممکـــن اســـت شـــامل   
اعضـــای کلیســـا و غیـــر عضـــو هـــا باشـــند. طبیتـــا احتـــامالً بـــه هـــر دو گـــروه خدمـــت میکـــرد. 
ـــل  ـــراد داخ ـــرای اف ـــداوم ب ـــه م ـــد. توج ـــایتان باش ـــل کلیس ـــارج و داخ ـــد خ ـــام بای ـــای” ش “یاف
ـــا  ـــات ۴۲ ت ـــاب ۲ آی ـــوالن ب ـــمل رس ـــت )اع ـــدی اس ـــارتی قدرمتن ـــکار بش ـــز راه ـــایتان نی کلیس
ـــن ادونتیســـتهای  ـــه ای ـــد چگون ـــد، “ببینی ـــد بگوین ـــردم خـــارج از کلیســـا ســـپس میتوانن ۴۷(. م

ـــد!” ـــوزی میکنن ـــت و دلس ـــر محب ـــه یکدیگ ـــم ب روز هفت
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یوحنا باب 13 آیات 34 و 3۵ و باب 1۵ آیه 1۲ را بخوانید. پیام مشرک موجود در سه آیه 
چیست و چرا برای ما به عنوان کلیسا اهمیت دارد که از آن تبعیت کنیم؟ با این وجود، چرا 

گاهی اوقات پیروی از آن میتواند دشوار باشد؟

 

زمانی که برنامه ریزی میکنید که به مردم خارج از کلیسایتان خدمت کنید، باید روش و   
شیوه خود را در نظر بگیرید. 

ایمی رشمن )Amy Sherman( سه شیوه را ترشیح میکندکه کلیسا میتواند در خدمت به   
جامعه بکار بربد: )۱( شیوه مقیم محلی که در رفع نیازهای جامعه اطراف کلیسا مترکز دارد. 
بانویی که با خدمت به مبتالیان به ایدز، جامعه اطراف محله اش را به عنوان “یافای” خود 
انتخاب کرد. )۲( شیوه باغبان یعنی توسعه رابطه خدمتگزاری با همسایگان خارج از محیط 
اطراف کلیسایتان، هامنطور که باغبانها باغهای خود را مانند ضمیمه ای افزوده به خانه های 
خود میبینند. گاهی اوقات چندین کلیسا برای برپایی مرکز خدمات اجتامعی خارج از جامعه 
خود با هم همکاری میکنند. در یک شهر، کلیساهای مختلفی فروشگاه مواد غذایی بهداشتی 
و سامل دارند که از آن کلیسایی جدید بوجود آمد. )۳( شیوه شبان که سبک خدمت کردن به 
یک جمعیت مورد هدف است به جای اینکه یک منطقه جغرافیایی خاص را در نظر بگیرد. 

– بر گرفته از:
Ronald J. Sider et al., Churches That Make a Difference: Reaching Your Com-
munity with Good News and Good Works )Grand Rapids, Mich.: Baker Books, 
2002(, p. 146.

۲۵ اوت پنجشنبه

کلیسا در کار

“نقشه های خود را به دست خداوند بسپار، آنگاه در کارهایت موّفق خواهی شد” )امثال   
سلیمن باب ۱۶ آیه ۳(.

وقتی کلیسایتان چشم انداز و برنامه ای شفاف از اینکه چگونه میتواند به اجتامع خدمت   
کند، داشته باشد، مهم است که برنامه ای توسعه ارائه دهد که به موجب آن همه بخشهای 
کلیسا بتوانند برای تحقق آن چشم انداز با هم همکاری کنند. اگر چه ممکن است خود را در 
کلیسا یک “راهرب” یا راهنام ندانید ولی میتوانید مشارکت و همکاری داشته باشید. همچنین، 
خوب است که همه اعضای کلیسا این فرآیند را درک کنند زیرا این کار مربوط به مأموریت 

کلیسا برای جامعه شامست.
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در حالت ایده آل، برنامه راهربدی یک کلیسا باید بر پایه همبخشی ازحد اقل سه منبع   
باشد: )۱( همبخشی کتاب مقدسی و اصول روح نبوت؛ )۲( آگاهی از نیازهای اجتامع؛ و )۳( 
برگزاری جلسات همبخشی  از طریق  از کلیساها  اعضای کلیسا. بعضی  از طریق  همبخشی 
منودند که همه اعضای کلیسا دعوت میشوند تا ایده ها و رؤیاهایشان را برای فعالیت برون 

کلیسایی و بهبود وضع داخلی کلیسا بیان کنند. 

آیات ۲۵ تا 3۵ باب 14 لوقا را بخوانید. این آیات چه ارتباطی با تعهد و برنامه ریزی دارد 
که برای تحقق مأموریت کلیسایتان الزم است ؟

 

هامن طور که درباره روند الزم برای بر رفع موثر نیازهای اجتامعتان می اندیشید، ممکن   
است فکر کنید: این کار به تعهد و زمان زیادی نیاز دارد. ما مایلیم که میانرب برویم. دو متثیل 
به ما در برابر کم اهمیت جلوه دادن به مسئولیت های کلیسایی و مریدی، هشدار می دهند. 
آنها به ما یادآوری می کنند که تحلیل و برنامه ریزی برای ماموریت ما رضوری هستند. این 
مطلب در زمینه "مبارشت)۱(" و نظارتی است که باید به خوبی و درستی انجام شود. طعم 
منک در آیه ۳۴ باب ۱۴ لوقا بیان کننده تعهد و وقف است. بدون تعهد خدمت و شاگردی ما 
بال استفاده و بی معنی است. ما به تعهدی جدی و پایدار برای خداوندمان نیازمندیم و اگر از 

آن برخوردار باشیم، در خدمتگزاری هم چنین خواهد بود. 
۱- مبارشت: آیین و رفتاری است که در برگیرنده مسئولیت برنامه ریزی و مدیریت منابع 
امالک،  بهداشت،  اقتصاد،   ، طبیعت  جمله  از  وسیعی  حیطه  در  میتواند  مبارشت  میباشد. 

اطالعات و در زمینه الهیات کاربرد داشته باشد )توسط ویرایشگر به منت اضافه گردید(. 

بـــا چـــه روش هایـــی مـــی توانیـــد بـــا کلیســـای خـــود بیشـــر برنامـــه ریـــزی و ســـازماندهی 
کنیـــد پیـــش از اینکـــه بتوانیـــد بـــرای اجتـــامع، خدمـــات بـــرون کلیســـایی انجـــام دهیـــد؟ 

۲۶ اوت جمعه

تفکری فراتر:
تثنیه باب ۱۵ آیه ۱۱؛ ایوب باب ۲۹ آیات ۱۱ تا ۱۷؛ امثال سلیامن باب ۱۴ آیه ۳۱، و باب   

۱۹ آیه ۱۷؛ اعامل رسوالن باب ۳ آیه ۶؛ یعقوب باب ۱ آیه ۲۷ و باب ۲ آیه ۵ را بخوانید. از 
تالیفات الن جی وایت "پیشگامان در اسرتالیا" صفحات ۳۲۷-۳۳۸ از کتاب خدمات کلیسایی 

برای رفاه را مطالعه کنید.
پولس مانند عیسی در پی رفع رسیع نیازهای مردم بود. برای مثال می توانیم این موضوع   



7۵

را در داستان معروف پولس در تاالر اجتامعات تپه مریخ آتن ببینیم. در آیه ۲۳ باب ۱۷ اعامل 
رسوالن، پولس وقتی بت پرستی را در شهر دید برانگیخته شدو با روشن فکران محلی و هر 
کسی که در بازار مایل بود با او صحبت کند به بحث های جالب توجهی پرداخت. او از نیازها 
و مشکالت آنها آگاه شد. او متوجه شد که کمبودی از یک خدای ناشناخته در زندگی های 
خود داشته و نیازمند شناخت خدای حقیقی و دست کشیدن از پرستش بت های بی مرصف 
عابدان  هم  و  یهودیان  هم  که  جایی  پرداخت  یهودیان  درکنیسه  موعظه  به  سپس  بودند. 
غیریهود در آنجا بودند )اعمل رسوالن باب ۱۷ آیه ۱۷(. به عبارت دیگر، او از موقعیتی که 
داشت استفاده کرد و با مژده انجیل نظرمردم را جلب منود. در هر کجا که مردم بودند، پولس 
با آنان مالقات میکرد، هامن طور که می توانیم از نحوه صحبت کردن او با مردم در کنیسه 
و در بازار ببینیم. انبوه مردم به گونه ای از الوهیت اعتقاد داشتند زیرا مذبحی برای خدایی 
نامعلوم ساخته بودند )اعمل رسوالن باب ۱۷ آیه ۲۳(. پولس که با این فرض قبلی کار می 
کرد، بدنبال جلب توجه آنها به خدایی بود که “ناشناخته میپرستیدند” )اعمل رسوالن باب 
۱۷ آیه ۲۳(. او حتی بعدها از یکی از شاعران آنها نقل قول منود که اتفاقا چیزی حقیقی را 
نوشته بود: “از نسل او میباشیم” )اعمل رسوالن باب ۱۷ آیه ۲۸(. او از هامنجایی که مردم 
بودند کار خود را رشوع کرد، و قصد داشت تا آنها را از بت هایشان دور ساخته و به زندگی 
در خدا و عیسی که از مرگ قیام کرده بود هدایت مناید. به طور خالصه، پولس ابتدا نیازهای 
کسانی که می خواست به ایشان بشارت بدهد را بررسی، سپس سعی در برطرف کردن آن 

مینمود.

سواالتی برای بحث
ـــه  ـــود ک ـــی ب ـــت کس ـــعادت را آموخ ـــده و س ـــن ش ـــش تضمی ـــردم آرام ـــه م ـــه ب 1. “او ک
ـــی اندیشـــید.” –  ـــی ایشـــان م ـــای روحان ـــا و هـــم نیازه ـــوی آنه ـــای دنی ـــرای نیازه هـــم ب

ـــت، ـــی. وای ـــن ج ال
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 365.

چـــه پیـــام مهمـــی در خصـــوص اینکـــه چـــرا بایـــد بـــرای نیازهـــای دیگـــران خدمـــت 
کنیـــم وجـــود دارد؟ 

ـــدف  ـــه ه ـــیم ک ـــب باش ـــد مراق ـــم، بای ـــر میکنی ـــانها فک ـــذب انس ـــه ج ـــی ب ـــرا وقت ۲. چ
ـــل  ـــختان دلی ـــرای پاس ـــت؟ ب ـــی چیس ـــدف نهای ـــم؟ آن ه ـــوش نکنی ـــود را فرام ـــی خ نهای

ـــد. بیاوری
ـــده  ـــه آزار دهن ـــه جـــای اینک ـــه هـــا ب ـــه برخـــی از وقف ـــم ک ـــم بیاموزی ـــه میتوانی 3. چگون
ـــه  ـــوند؟ آی ـــه ش ـــر گرفت ـــت در نظ ـــرای خدم ـــی ب ـــای روحان ـــوان فرصته ـــد بعن ـــند، بای باش

ـــد؟  ـــه کمـــک میکن ـــن زمین ـــا در ای ـــه م ـــه ب ـــان چگون ـــاب ۲ غالطی ۲0 ب
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۲۷ اوت تا ۲ سپتامربدرس دهم

عیسی اعتامد ایشان را جلب منود

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: پیدایـش بـاب ۱۵ آیـه ۶؛ اعـداد بـاب ۱۴ آیـه ۱۱؛ اول قرنتیان 
بـاب ۳ آیـات ۱ تـا ۹؛ دانیـال بـاب ۶ آیـات ۱ تـا ۳؛ نحمیـا باب ۲ آیـات ۱ تـا ۹؛ تثنیه باب 

۴ آیـات ۱ تـا ۹، اعـمل رسـوالن بـاب ۲ آیـات ۴۲ تا ۴۷. 

آیـه حفظـی: “امـا عیسـی بیـش از پیـش در متـام آن نواحـی شـهرت یافت و عـدۀ زیادی 
گـرد آمدنـد تـا سـخنان او را بشـنوند و از ناخوشـیهای خود شـفا یابند” )لوقا بـاب ۵ آیه ۱۵(.

بـرای چندیـن سـال یکـی از کلیسـاهایی ادونتیسـت روز هفتم بـرای یک دبسـتان دولتی   
محلـی، پنـج روز در هفتـه صبحانـه مهیا میکرد. اگر چه آن کشـور بسـیار غیر دینـی بود، ولی 
قانـون تصویـب منـوده بـود کـه پـول کافـی بـرای اسـتخدام یـک دینیـار در هر مدرسـه محلی 
فراهـم شـود و ایـن مدرسـه و جامعـه محلـی از کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم خواسـتند که 
ایـن کار را انجـام دهـد )ایـن نـادر اسـت کـه تنهـا از یـک کلیسـا خواسـته شـود که ایـن کار را 
انجـام دهـد(. نقـش دینیـار مراقبـت از نیازهـای جسـمی، احساسـی و روحانی دانـش آموزان 

و حتـی فراتـر از اجتـامع موجـود در مدرسـه اسـت. فرصتهـا شـگفت انگیز هسـتند. 
مدیـر مدرسـه بـه شـبان کلیسـا کـه از مدرسـه بازدیـد میکرد،گفتـه بـود، “مـن از رابطـه   
منحـرص بـه فـرد و خـاص کـه مـا بـا کلیسـای شـام داریـم، لـذت میربیـم و آرزو میکنیـم سـایر 
کلیسـاها نیز میتوانسـتند مانند شـام عمل کنند.” وقتی که شـبان داشـت آنجا را ترک میکرد، 
رسپرسـت روابـط عمومـی جامعـه )هیئـت اُمنـا( و مدرسـه از او بـرای کاری که کلیسـا انجام 
میـداد، تشـکر منـود و درخواسـت منـود کـه اگـر ممکـن اسـت در روز سـبت بـه کلیسـا برود. 
درایـن هفتـه موضـوع جلـب اعتـامد مردمـی کـه قصـد خدمت بـه ایشـان و جذبشـان به   

سـوی مسـیح را داریـم، مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت.

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳ سپتامرب آماده شوید. 
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۲۸ اوت یکشنبه

جلب اعتامد

عیسـی از طریـق خیرخواهـی، ابـراز همدردی و بر طـرف منودن نیازهای ایشـان، “اعتامد   
آنـان را جلـب منـود.” اعتـامد در زبـان التین از واژههـای con به معنی “بـا” و fides به معنی 
“ایـامن” تشـکیل شـده اسـت. در رستارس کتـاب مقدس چندیـن واژه بکار برده شـده تا معنی 

کلمـه ایـامن را واضح و آشـکار منایند. 
در زبان عربی ریشـه اصلی برای “ایامن” amn اسـت که از آن واژه آمین اقتباس میشـود.   
ایده اصلی پایداری، دوام و اعتبار اسـت. این اندیشـه مفهومی از اسـتحکام و اسـتواری را القا 
میکنـد کـه مبوجـب آن، فرد میتواند اطمینان و باور داشـته باشـد. در چارچوب ایامن رسـتگار 
کننـده توسـط خـدا ، ایـن مقولـه اغلـب بعنوان"ایـامن" ترجمـه میشـود و در شـکلی دیگـر به 
معنـی "حقیقـت" اسـت. در محتـوای متثیـل مسـیح از بـاب جلـب اعتامد مـردم، اسـتنباط این 
اسـت کـه ایـامن، نوعـی اعتـامد اسـت کـه بـا مشـاهده تعهـد محکـم و تزلـزل ناپذیـر حاصـل 
میشـود کـه در مـورد عیسـی از طریـق معـارشت، همـدردی و خدمت بـه مردم بوجـود آمد. 

آیـات ذیـل کـه همـه آنها یک واژه از ریشـه amn دارنـد، را بخوانید )پیدایـش باب ۱۵ آیه 
۶؛ اعـداد بـاب ۱۴ آیـه ۱۱؛ اشـعیا بـاب ۷ آیـه ۹؛ عربانیـان باب ۲ آیـه ۴(. این آیـات چگونه در 

مـن بـکار برده شـده اسـت و چطـور ایده اعتـامد و اطمینان را منتقـل میکند؟

 

در نسـخه یونانـی عهـد جدیـد ریشـه کلمه که برای تفهیم واژه amn عربی اسـتفاده شـده   
اسـت )ایـمن، بـاور( “pistis” اسـت. ایـن واژه یونانـی بـرای ایـامن حاکـی از بـاور، اطمینـان، 
یقیـن مطلـق، اعتبـار و تضمیـن میباشـد. در زمینـه مثـال مسـیح دربـاره جلـب اعتـامد مردم، 
ماحصـل آنچـه کـه از آن اسـتنباط میشـود یقین مطلـق، تضمیـن، اطمینان و باور در پاسـخ به 

تعهـد فداکارانـه بـه معـارشت، همـدردی و خدمـت خواهـد بود. 
توجـه بـه ایـن نکتـه اهمیـت دارد کـه در کالم هـر کجـا که صفـت "اطمینـان و اعتامد" به   
انسـانها نسـبت و ارجـاع داده شـده اسـت - مثـال در اعتامد و یـا اطمینان به یک فـرد - اغلب 
مـی توانـد دارای بـار و اسـتنباطی منفی باشـد )میکا بـاب ۷ آیه ۵ و مزامیر بـاب ۱۱۸ آیه ۹ را 
ببینید(. هر زمان که این "اعتامد" به خدا نسـبت داده شـده اسـت، مثبت اسـت. در اسـتفاده 
و درک ایـن واژه بایـد دقـت و احتیـاط کـرد. مـا به عنوان پیروان عیسـی فراخوانده شـده ایم 
تـا بـرای معـارشت، ابرازهمدردی و خدمت بـرای اجابت نیازهای مردم از او الگو و رسمشـق 
بگیریـم. بـا ایـن حـال کسـانی که ایشـان را خدمت مـی کنیم اعتامد خـود را مبا ابـراز میدارند 

و مـا بایـد آنهـا را بـه عیسـی و کاری که بـرای آنها انجام داده اسـت رهنمون سـازیم. 
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ـــخی  ـــه پاس ـــت؟” چ ـــه اس ـــدا چگون ـــه خ ـــی ب ـــامن واقع ـــد، “ای ـــام بپرس ـــی از ش ـــر کس اگ
ـــد. ـــرح کنی ـــبت در کالس مط ـــود را در روز س ـــای خ ـــخ ه ـــرا؟ پاس ـــد داد و چ خواهی

۲۹ اوت دوشنبه

تعادل محتاطانه

کلیســای ادونتیســتهای روز هفتــم در یــک کشــور آفریقایــی بــه رسعــت در حــال رشــد   
ــوی  ــاط ق ــه ارتب ــد ک ــرده ان ــوان ک ــا عن ــربان کلیس ــت؟ ره ــت در چیس ــز موفقی ــت. رم اس
میــان ایــن رشــد و خدمــت فداکارانــه و بــی قیــد و رشط اعضــای کلیســا بــه مــردم جامعــه 
در رسارس کشــور وجــود دارد. اعتــامد گســرتده بــه کلیســای ادونتیســتهای روز هفتــم مــورد 
توجــه رئیــس جمهــور آن کشــور قــرار گرفــت. او در یــک تجمــع بــزرگ محلــی ادونتیســت 
ــان رشکــت منــود و شــخصا از اعضــای کلیســای  ــات آن ــت از خدم ــرای همبســتگی و حامی ب

ــرای خدماتشــان تشــکر منــود. ــم ب ادونتیســتهای روز هفت
ــواب  ــوان مناینــدگان مســیح الزم اســت کــه در مســیر درســت و ث ــه عن در عیــن حــال ب  
ــا  ــم. ام ــب کنی ــردم را جل ــان م ــامد و اطمین ــد اعت ــی بای ــد عیس ــز مانن ــا نی ــم. م گام برداری
اعتــامد و اطمینــان آنهــا بــه مــا بایــد بــه ســوی عیســی معطــوف شــود. مــا رصفــا یــک کانــال 
و عامــل ارتباطــی هســتیم. آنهــا جلــوه ای از مســیح را در مــا مــی بیننــد - فــداکاری، محبــت، 
غمخــواری و خودانــکاری بــرای خیریــت دیگــران – و آنــگاه بــه ســمت مــا جــذب مــی شــوند. 
امــا ماننــد همیشــه، اگــر بــا دقــت زیــاد بــه مــا نــگاه کننــد، از آن جایــی کــه همــه گناهکاریــم 
ممکــن اســت همــه آنچــه را در مــا کــه مــی بیننــد، نپســندند. از ایــن رو، مــا بایــد همیشــه 
آنهــا را بــه ســمت عیســی معطــوف کنیــم، کســی کــه تنهــا در او مــی تواننــد اطمینــان کامــل 
ــا زود ممکــن  ــر ی ــاه ناقــص هســتیم( دی ــا )کــه تحــت گن ــه م ــامد ب ــرا اعت ــد. زی حاصــل کنن

اســت آنــان را نومیــد کنــد..

اول قرنتیــان بــاب 3 آیــات 1 تــا ۹ و بــاب ۵ آیــه 1 را بخوانیــد. پولــس در کلیســا بــا چــه 
چیــزی رس و کار دارد ؟ اگــر ایــن مــردم دیگــران را بــه کلیسایشــان دعــوت مــی کردنــد و 

بازدیــد کننــدگان ســخنان پولــس را مــی شــنیدند، چــه نــوع شــهادتی حاصــل مــی شــد؟

 

هیــچ کــس بــی عیــب و نقــص نیســت و کلیســا نیــز کــه بــا جمعــی از مــا تشــکیل شــده   
ــع  ــرای رف ــت ب ــی خدم ــد در پ ــال بای ــن ح ــا ای ــب باشــد و ب ــی عی ــل و ب ــد کام ــز منیتوان نی
ــا حــدی کــه  ــار کنیــم ت ــه ای رفت ــه گون ــد ب نیازهــای حاجتمنــدان باشــیم. در عیــن حــال بای
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دیگــران بتواننــد روی مــا حســاب کــرده و بــه مــا اعتــامد کننــد. و چنانچــه همچــون عیســی 
بــی ریــا و مشــتاقانه بــه مــردم توجــه کنیــم، مــی توانیــم از عهــده ایــن کار بــر بیاییــم. در 
ــه رسعــت  ــات و مشــکالت درون یــک کلیســا ب واقــع شــکی نیســت کــه بســیاری از اختالف
از بیــن مــی رونــد، در صورتــی کــه اعضــا تنهــا بــر خدمــت بــه نیازهــای اجتــامع و آشــکار 

ــه آنهــا توجــه و مترکــز داشــته باشــند..  منــودن محبــت مســیح ب

ـــه  ـــد، چ ـــام بکنن ـــای ش ـــم کلیس ـــم در مراس ـــت منظ ـــه رشک ـــدگان رشوع ب ـــد کنن ـــر بازدی اگ
ـــود؟ ـــد من ـــه خواه ـــان ارائ ـــرای ایش ـــهادتی ب ـــوع ش ـــه ن ـــن چ ـــد و ای ـــد دی ـــزی خواهن چی

۳۰ اوت سه شنبه

رسمایه اجتامعی

ــال  “نیکنامـــی از ثـــروت هنگفـــت بهـــر اســـت و محبوبیـــت از طـــال و نقـــره” )امثـ  
ـــه شـــهادت  ـــه ب ـــان شـــده اســـت چگون ـــه در اینجـــا بی ـــی ک ـــه ۱(. مفهوم ـــاب ۲۲ آی ســـلیمن ب

و جـــذب مـــردم بـــه کلیســـا مرتبـــط میشـــود؟ 

 

رسمایـــه اجتامعـــی چیســـت؟ وقتـــی شـــام در حســـاب بانکـــی رسمایـــه گـــزاری مـــی   
ـــامل  ـــی ش ـــه اجتامع ـــود. رسمای ـــی ش ـــاد م ـــام زی ـــول ش ـــد پ ـــه میگیری ـــره ای ک ـــا به ـــد، ب کنی
ـــتند.  ـــاارزش هس ـــک ب ـــول درون بان ـــد پ ـــت مانن ـــه درس ـــت ک ـــری اس ـــت و موث ـــط مثب رواب
هنگامـــی کـــه بـــا رهـــربان اجتـــامع بـــه تفاهـــم متقابـــل دســـت مـــی یابیـــد و از ایشـــان 
نیازهـــای جامعـــه را مـــی پرســـید و از آنهـــا در برطـــرف منـــودن ایـــن نیازهـــا مصلحـــت 
ـــن  ـــد. ای ـــا روابطـــی ایجـــاد مـــی کنی ـــا آنه ـــد و ســـپس وارد عمـــل میشـــوید، در اصـــل ب میجوئی
رسمایـــه اجتامعـــی اســـت. هـــر تجربـــه مثبتـــی بـــا آنهـــا ماننـــد یـــک رسمایـــه گـــزاری در 
ـــا  ـــگاه آنه ـــام در ن ـــرود و ارزش ش ـــد می ـــه رش ـــام رو ب ـــی ش ـــه اجتامع ـــت. رسمای ـــط اس رواب

ـــود. ـــی ش ـــرت م بیش
ـــم  ـــه ادونتیســـت هـــای روز هفت ـــد ک ـــی کن ـــادآوری م ـــا ی ـــه م ـــامی کلیســـا ب کتابچـــه راهن  
بایـــد بـــه عنـــوان شـــهروندان برجســـته شـــناخته بشـــوند... در کار کـــردن بـــرای خیریـــت 
ـــم  ـــا حـــد امـــکان حامیـــت کنی ـــات خـــود ت ـــا خدمـــات و امکان ـــد ب ـــا بای ـــه عمـــوم. م رســـاندن ب
ـــا ایـــامن اســـتوار و تـــالش مســـتمر، بـــرای نظـــم و بهبـــود وضعیـــت اجتـــامع تـــالش منـــوده  و ب
ـــن  ـــه ای ـــم ک ـــی حفـــظ منایی ـــت در امـــور مدن ـــرای حـــق و عدال ـــر ب و موضعـــی انعطـــاف ناپذی

ـــات ۱۳۷‚۱۳۸. ـــت. صفح ـــیحی اس ـــی مس ـــار زندگ ـــر معی ام
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ـــال هـــای دیگـــری  ـــن داشـــت، کالم خـــدا مث ـــر روی زمی ـــه عیســـی ب ـــر رســـالتی ک عـــالوه ب
ـــود..  ـــب من ـــی کس ـــه اجتامع ـــدا رسمای ـــوم خ ـــه ق ـــی ک ـــد زمان ـــع ش ـــه واق ـــه چ دارد از اینک
ـــدس  ـــاب مق ـــای کت ـــن شـــخصیت ه ـــه ای ـــی ک ـــط مثبت ـــه رواب ـــد و نتیج ـــر را بخوانی ـــات زی آی

با بیگانگان تجربه کردند را توصیف کنید:
 اعمل رسوالن باب ۷ آیات ۹ و ۱۰  

 پیدایش باب ۴۱ آیات ۳۸ تا ۴۵  
 دانیال باب ۲ آیات ۴۶ تا ۴۹  

 باب ۶ آیات ۱ تا ۳  

 

ـــیم.  ـــته باش ـــز نداش ـــرت انگی ـــج وحی ـــتانهای مهی ـــا از آن داس ـــن اســـت در اینج ـــه ممک البت  
ـــد  ـــدری از خـــود نشـــان دادن ـــردان شـــخصیت مقت ـــن م ـــا نیســـت. ای ـــم در اینج ـــه مه ـــا نکت ام
کـــه باعـــث شـــد تـــا اطرافیـــان تحـــت تاثیـــر قـــرار بگیرنـــد. الـــن جـــی. وایـــت در کتـــاب 
ـــان  ـــاهان)صفحه ۶۲۸( بی ـــاء و پادش ـــاب انبی ـــات ۲۱۷‚۲۱‚۲۲۱( و کت ـــاء )صفح ـــایخ و انبی مش
مـــی کنـــد کـــه خصایـــل ذیـــل در ایـــن مـــردان خداپرســـت، باعـــث توجـــه خداناشناســـان 
ـــزت  ـــا، ع ـــی ه ـــت، قضـــاوت درســـت، توانای ـــاداری، حکم ـــدال، وف ـــد: اعت ـــان گردی اطـــراف آن

رشافتمندانـــه و امانتـــداری در کـــامل.

۳۱ اوت چهارشنبه

ارزش رسمایه اجتامعی

کلیساها گروه های داوطلب بزرگی هستند که با بودجه های محدودی فعالیت می کنند.   
رسمایه اجتامعی مجال و فرصتی خواهد بود تاکلیسای شام بتواند به اهداف مهمی دست 
یابد. رسم قدیمی در برخی از کشورها که کشاورزان به یکدیگر در کارها و برداشت محصول 
باید به هر موقعیت به  اگر چه ما  کمک می کنند، مثالی از رسمایه اجتامعی است. یعنی، 
صورت مجزا بنگریم، هنگامی که ممکن و عملی است، می توانیم با دیگران به منظور رسیدن 

به اهدافامن همکاری کنیم. 

آیات 1 تا ۹ باب ۲ نحمیا را بخوانید. نتیجه اطمینان الهام شده از آسامن که پادشاه اردشیر 
به نحمیا داشت، چه بود؟ 

 

“نحمیا از امکانات برخوردار نبود و از کسانی که قادر به بخشیدن بودند، درخواست منود. و   

خداوند همچنان مایل است تا قلوب افرادی را که متاع و دارائیهای او را در متلک خود دارند تحت 
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تاثیر قرار دهد که آنها را برای امور حقیقت رصف کنند. اهدا کنندگان ممکن است به مسیح ایامن 

نداشته باشند و با کالم او آشنا نباشند؛ اما هدایای آنها نباید رد بشود.” – الن جی. وایت،

 Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 634. 

به  تا  میدهد  قرار  تاثیر  تحت  را  دینان  بی  قلب  مورد خدا  این  در  که  است  انگیز  چقدر شگفت 

پیرشفت کار خود کمک کند. این موضوع باید درس مهمی مبا بیاموزد. ما باید تا حد امکان متایل 

داشته باشیم که با دیگران کار کنیم تا هدف مسیح به پیش برود حتی اگر آنها با ما هم ایامن نباشند 

و یا اصال ایامنی نداشته باشند. اما مطمئنا ما باید همیشه مراقب هر گونه وصلت با دیگران باشیم. ما 

باید با دقت و با دعا با افرادی که کمک و مساعدت آنان برای خیریت اجتامع موثر است، همکاری 

مناییم. اغلب اوقات دولت ها یا حتی حرفه های خصوصی یا افرادی که تحت تاثیر کار برش دوستانه 

ما قرار گرفته اند، از حامیتهای خود دریغ نخواهند منود. این حامیت نباید به طور خودکار پذیرفته 

یا رد بشود. در عوض، پیش از آنکه تصمیم گرفته شود باید با دعا و مشاوره و رصف وقت مورد به 

مورد تحت بررسی قرار گیرد.

بـــا چـــه روشـــهایی مـــی توانیـــد در جامعـــه خـــود کمـــی رسمایـــه اجتامعـــی بوجـــود 
ـــه  ـــران ب ـــرای دیگ ـــه ب ـــام بلک ـــرای ش ـــه ب ـــی ن ـــره مثبت ـــده به ـــد در آین ـــه بتوان ـــد ک آوری

همـــراه داشـــته باشـــد؟

۱ سپتامرب پنجشنبه

منفعت برای همه مردم

جای پرسش نیست که همه ما مردم با انوار هدایت الهی از طرف خداوند برکت داده   
شده ایم. این نور فقط الهیات شناسی نیست همچون درک صلیب، حرم مطهر، وضعیت مرگ، 
سبت و جدال عظیم که به خودی خود برکت های بزرگی هستند. هنگامی که ما درباره نور 
ارائه به  اندیشیم، بدون شک چیزهای زیادی برای  داده شده در زمینه سالمتی و شفا می 

اطرافیامنان داریم.
در واقع، پیام سالمتی می تواند وسیله ارتباطی قدرمتندی باشد که به ما در جذب اجتامع   
اطرافامن کمک کند. گذشته از هر چیز، حتی کسانی که ممکن است )دست کم در ابتدا( هیچ 
عالقه ای به باورهای ما نداشته باشند، به سالمتی اهمیت می دهند. این موقعیتی ویژه برای 
ما در به اشرتاک گزاری آنچیزی است که به ما عطا شده است. هامن طور که پیش از این دیده 
ایم، عیسی فرمود: “و به هر کسی که عطا زیاده شود، از وی مطالبه زیادتر گردد و نزد هر 
که امانت بیشرت نهند، از او بازخواست زیادتر خواهند کرد” )لوقا باب ۱۲ آیه ۴۸(. و شکی 

نیست که: به ما چیزهای بسیاری داده شده است.
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آیات 1 تا ۹ باب 4 تثنیه را بخوانید. خداوند در آن زمان به قومش چه می گوید و به چه 
روش هایی، اصل بیان شده در اینجا در مورد ما کاربرد دارد، مشتمل بر اینکه مسلامنسبت 

به احکامی که خدا مقرر فرموده فرمانربدار باشند؟

 

چند سال پیش جامعتی از ادونتیستهای روز هفتم به این پرسش می اندیشید: آیا جامعه   
ما در صورت ناپدید شدن ناگهانی شبانه مجمع ما، دلتنگ ما خواهد شد؟ پاسخ آسان بود. خیر 

کسی دلتنگ آنها نخواهد شد. اجتامع آنها هیچ اطمینانی به ایشان نداشت.
آنها که پاسخ را دوست نداشتند، تصمیم گرفتند بجای دیوار به پلسازی کنند. با هوشیاری   
از اینکه حقیقتی را که میدانند پایامل نکنند آنها با سازمانهایی که هم اکنون کار خدا را پیش 
میربدند همکاری کردند. آنها همکاری خود را با این سازمان ها به طور مستمر ادامه دادند، 
نه فقط برای یک پروژه بلکه برای برقراری برنامه ای مداوم که برای اجتامع بسیار مفید بود. 

بی تردید: بزودی دیدگاه ها و نوع برخورد نسبت به کلیسا تغییر کرد.

ـــه  ـــه چ ـــا در کلیســـای اولی ـــد. در آنج ـــامل رســـوالن را بخوانی ـــاب ۲ اع ـــا 47 ب ـــات 4۲ ت آی
ـــد” و رشـــد کلیســـا، وجـــود داشـــت  ـــز میگردیدن ـــق عزی ـــزد متامـــی خل ـــان “ن ارتباطـــی می
ـــت  ـــده اس ـــاره ش ـــه اش ـــن آی ـــه در ای ـــی ک ـــه ۴۷(؟ ارزش های ـــاب ۲ آی ـــوالن ب ـــمل رس )اع

ـــد. ـــای کلیســـای خـــود مقایســـه منایی ـــا ارزش ه را ب

۲ سپتامرب جمعه

تفکری فراتر:
مرقس باب ۵ آیات ۱۸ تا ۲۰؛ لوقا باب ۸ آیات ۳۸ و ۳۹؛ اعامل رسوالن باب ۵ آیات ۱۲   
تا ۱۶ را بخوانید. بخشهای ذیل از تالیفات الن جی وایت را مطالعه کنید: الگوی ما صفحات 
از  ; فیض ادب و تواضع صفحات ۲۳۶‐۲۴۰  از کتاب خدمات کلیسایی بهبود و شفا   ۲۸‐۱۷
پیامهای انتخابی جلد سوم )خصوصا صفحات ۲۳۸‚۲۳۹; برکت فرزندان صفحات ۵۱۱‐۵۱۷ از 

کتاب آرزوی اعصار; رهایی مظلوم صفحه ۲۴۲ از کتاب زندگی امروز من(. 
بدون شک راه های متعددی وجود دارند که کلیسای شام می تواند بواسطه آنها با سایر   
کلیساها و سازمان ها برای خیریت به اجتامع همکاری مناید. برای کلیسای محلی بسیار مهم 
است که نیازهای اجتامع را بشناسد و سپس تا حد امکان برای برطرف منودن آنها با دیگران 
همکاری کند. چه راه بهرتی برای بوجود آوردن اطمینان میان اجتامع و حتی با سایر کلیساها 
وجود دارد؟ وقتی اعتامد و اطمینان متقابل میان کلیسای شام و اجتامع مورد هدف بوجود 
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می آید، زمینه برای آنها به منظور پیروی از عیسی بوجود می آید زیرا این امر بی مثر نبوده 
تنها خدا  بهبود و شفا صفحه ۱۴۴.  کلیسایی  الن جی. وایت کتاب خدمات  بود.  و نخواهد 
می داند که چند نفر از طریق عمل ساده بدنبال انسان ها گشنت و عمل خیر و نیکوکاری به 

نیازمندان بسوی خدا جذب شده اند و خواهند شد. 

سواالتی برای بحث
1. چگونـــه ایـــده ســـاخن روابـــط خـــوب و داشـــن نامـــی نیکـــو در اجتـــامع را بـــا هشـــدار 
ـــد: همـــه بخاطـــر مـــن  ـــم کـــه میگوی ـــق مـــی دهی ـــه ۲۲ تطبی ـــاب 10 آی ـــی ب عیســـی در مت
ـــه  ـــت ک ـــد یاف ـــات خواهن ـــانی نج ـــان شـــام کس ـــی از می ـــد. ول ـــد ش ـــر خواهن از شـــام متنف
ـــه مخالفـــت شـــدید  ـــس آنچـــه ک ـــه از پ ـــا چگون ـــد ؟م ـــه آخـــر زحـــامت را تحمـــل کنن ـــا ب ت

ـــم؟ ـــه نظـــر مـــی رســـد، برمـــی آیی ب
۲. در کالس پاســـخ خـــود را بـــه ایـــن پرســـش بـــه بحـــث بگذاریـــد: ایـــامن حقیقـــی 
ـــم، چـــه  ـــده در عیســـی داری ـــامن رســـتگار کنن ـــا ای ـــا حقیقت ـــر م ـــی اگ ـــه اســـت؟ یعن چگون

ـــت. ـــد داش ـــود خواه ـــد وج ـــامن را ندارن ـــن ای ـــه ای ـــانی ک ـــا و کس ـــان م ـــی می تفاوت
ـــا  ـــه م ـــبت ب ـــاوت نس ـــی متف ـــه ایامن ـــران ک ـــوی دیگ ـــا از س ـــت هدای ـــوع دریاف 3. موض
دارنـــد، چیـــزی اســـت کـــه بایـــد بـــا دقـــت بـــه آن بیندیشـــیم. هـــامن طـــور کـــه در 
ـــا از کســـانی  ـــت هدای ـــاره دریاف ـــت درب ـــن جـــی. وای ـــم، ال ـــه روز چهارشـــنبه دیدی مطالع
ـــه در  ـــر چ ـــرد. اگ ـــی ک ـــت م ـــی صحب ـــه خوب ـــتند، ب ـــامن نداش ـــی ای ـــه عیس ـــی ب ـــه حت ک
ـــات  ـــار مرشوب ـــه از تج ـــود ک ـــاهایی ب ـــف کلیس ـــدت مخال ـــه ش ـــفا، او ب ـــت ش ـــاب خدم کت
الکلـــی پـــول مـــی گرفتنـــد، ســـخن گفتـــه اســـت. او گفـــت کـــه پـــول ایـــن مـــردم بـــا 
ـــم در  ـــی توانی ـــه م ـــا چگون ـــود دارد. م ـــت وج ـــت. در آن لعن ـــده اس ـــه دار ش ـــون لک خ
زمینـــه اینکـــه از چـــه کســـی هدایـــا را دریافـــت کنیـــم و یـــا در کل همـــکاری داشـــته 

ـــم؟ ـــخیص بدهی ـــم تش ـــد را از ه ـــوب و ب ـــر، خ ـــل خی ـــک عم ـــی در ی ـــیم حت باش
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۳ تا ۹ سپتامربدرس یازدهم

عیسی ایشانرا فرمود، “مرا متابعت کنید”

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: یوحنا باب ۱۰ آیات ۱ تا ۵ و ۱۶؛ لوقا باب ۹ آیه ۲؛ مکاشفه یوحنا 
باب ۱۴ آیات ۶ و ۷؛ لوقا باب ۱۹ آیات ۱ تا ۱۰؛ اعمل رسوالن باب ۲۶ آیات ۱۱ تا ۲۷؛ 

مکاشفه یوحنا باب ۳ آیه ۲۰. 

آیه حفظی: “اما آنها )گوسفندان( به دنبال غریبه منیروند بلکه از او میگریزند زیرا 
صدای غریبه ها را منیشناسند” )یوحنا باب ۱۰ آیه ۵(.

پرستی  احیای بت  برای  تبلیغاتی  رم، هیاهویی  امپراطور  میالد، جولیان  از  در سال ۳۶۲ پس   
ترتیب داد. مسیحیت درحال فتح امپراطوری رم بود و جولیان و رهربان بت پرست نگران بودند. 

رایزنی جولیان به یک کاهن بت پرست عالی مقام، حاکی از ابراز نگرانی او بود و نشانه ای است 

از دلیل رشد رسیع مسیحیت که میگوید: “من فکر میکنم وقتی کاهنان بت پرست نسبت به فقرا 

بی توجهی و غفلت کردند، جلیلیهای بدکیش ]مسیحیان[ این را دیدند و خود را وقف خیرخواهی 

کردند... ]آنها[ نه تنها بی بضاعتان خود بلکه از فقرای ما نیز حامیت میکنند، همه میتوانند ببینند 

از طرف ما به مردم مساعدت منیشود” – بر گرفته از

Rodney Stark, Cities of God )San Francisco: HarperCollins Publishers, 2006(, p. 31 

رومیان پس از مرگ رهرب مسیحیان، عیسی مسیح، به این امید داشتند که مسیحیت رنگ ببازد.   

در عوض، تعداد بی سابقه ای از شهروندان رومی از عیسی پیروی میکردند. آنها این “مشکل” را 

چگونه توصیف میکردند؟ پیروان عیسی، محبت او را از طریق بر طرف منودن نیازهای اساسی مردم 

اطرافشان نشان میدادند. این کاری است که عیسی زمانی که اینجا بود، انجام داد و این کاری است 

که پیروانش نیز باید انجام دهند. 

پس جای تعجب نیست که چرا بسیاری از مردم به دعوت عیسی لبیک گفته و از وی پیروی   

منودند.

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۰ سپتامرب آماده شوید. 
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۴ سپتامرب یکشنبه

آنها صدای او را میشناسند

یوحنا باب 10 آیات 1 تا ۵ و 1۶ را بخوانید. این آیات چگونه اهمیت ما را به عنوان منایندگان 
عیسی به تصویر میکشند که به منظور هدایت اجتامع بسوی عیسی باید رابطهای مثبت و محبت 

آمیز با مردم داشته باشیم ؟ چگونه میتوانیم به آنها در شناخت صدای عیسی کمک کنیم؟

 

وقتی  است.  تاثیرگذارتر  غریبه  یک  فریاد  از  عیسی  به  مردم  جذب  در  دوست  یک  زمزمه    

دوستهایی پیدا میکنیم که به ما اعتامد میکنند، شبان خوب )یوحنا باب ۱۰ آیات ۱۱ و ۱۴( میتواند 

از طریق ما به آنان کمک کند که این مردم صدای او را شنیده، شناخته و از او پیروی کنند. بی شک 

پیش از کمک به دیگران، ابتدا خود باید صدای عیسی را بشناسیم. ما به بصیرت الهی برای تشخیص 

شیطان حیله گر و صدای عیسی نیاز داریم. در حقیقت، هرگز نباید این واقعیت را از خاطر دور کرد 

که در این جدال عظیم دشمنی داریم که در خفا از ایجاد رابطه بین مردم وعیسای نجات دهنده 

شدیدا در تالش و تقال برس میربد. با این حال، ما میتوانیم در کمک به شناساندن صدای عیسی به 

مردم، کانالهای ارتباطی قدرمتندی باشیم.او از طریق طبیعت )حتی با وجود ویرانی هایی که گناه 

در آن ببار آورده( و اعاملی که مشیت الهی در رشایطی مقدر میسازد و تأثیر روح القدس و بواسطه 

مردم خداپرست و از طریق کالم با ما سخن میگوید )برگرفته شده از کتاب گامهایی بسوی مسیح 

نوشته الن جی وایت صفحات ۸۵ تا۹۱ از منت اصلی(. هنگامی که ما خود صدای او را شناخته و 

از آن صدا تبعیت کنیم، آنگاه میتوانیم دیگران را نیز راهنامیی کنیم. هامنطور که قبال عیسی ذکر 

کرده بود: ما منیخواهیم نابینایی باشیم که نابینای دیگر را راهنامیی میکند )متی باب ۱۵ آیه ۱۴ را 

ببینید(. چرا عیسی میتوانست باچنین قدرت متقاعد کنندهای مردم را بسوی خود جذب کند؟ او 

الگوی فداکاری و از خود گذشتگی بود به همین دلیل دست رد به سینه او زدن دشوار است. وقتی 

ما عضوی از بدن او هستیم خودخواهی را کنار گذارده و خوی خدمتگزاری به خود گرفته و اجازه 

دهیم تا او در وجود ما ساکن شود، آنگاه دیگران با فراخوان عیسی از طریق ما جذب میشوند. ما 

به عنوان منایندگان شبان نیکو باید وقتی از مردم دعوت میکنیم که از او پیروی کنند، باید متجلی 

صفات او در رسالت وی باشیم. کالم موثق به همراه خدمت خالصانه و اصیل که منعکس کننده 

محبت فداکارانه مسیح است، گوشهای کسانی که به ایشان خدمت میکنیم را باز میکند و موانع میان 

جامعه و کلیسا را از میان بر میدارد.

ـــنیدن  ـــران در ش ـــه دیگ ـــق آن ب ـــد از طری ـــه میتوانی ـــی ک ـــای محکم ـــلوب ه ـــه و اس طریق
ـــد؟ ـــد، کدامن ـــک کنی ـــبان کم ـــدای ش ص
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۵ سپتامرب دوشنبه

باید جستجو کنیم

لوقـا بـاب 1۹ آیـه 10، مرقـس بـاب 1 آیـه 17، لوقـا باب ۹ آیه ۲ و مکاشـفه یوحنـا باب 14 
آیـات ۶ و 7 را بخوانیـد. نقـاط مشـرک کلیـدی آیـات باال چیسـت؟ آیا بدین معنی اسـت که 

آیـات فـوق بـه ما میگوینـد که چـه کاری باید انجـام بدهیم؟

 

جامعـه ادونتیسـتهای روز هفتـم بـرای سـالها دعـا میکـرد، “خداونـدا، مـردم اجتـامع مـا را بـه   
کلیسـایامن و بسـوی خـودت جـذب بفرمـا.” – چنانکـه گویـی کلیسـای ما یـک آهرنبای بزرگ اسـت 

کـه بـه طـور جادویـی انسـانها را جـذب میکنـد. آری، گاهـی اوقـات مردم بـدون تالش مشـهودی از 

طـرف مـا، در جسـتجوی خـدا وارد کلیسـاهای مـا میشـوند. امـا اگـر سـالها بگـذرد و هیـچ کـس از 

اجتـامع قـدم داخـل نگـذارد، کلیسـایتان بایـد چـه کاری انجـام دهـد؟ اگـر شـام رصفـاً بـر روی دعـا 

کـردن بـرای آمـدن مـردم مترکـز کنیـد، از شـیوه مسـیح برای جـذب انسـانها اسـتفاده منیکنیـد. او با 

مـردم معـارشت مینمـود، ارتبـاط برقـرار میکـرد و بدنبـال مردمی میگشـت که نجاتشـان بدهد. “ما 

نبایـد منتظـر مبانیـم کـه انسـانها به سـوی ما بیایند؛ مـا باید در هر کجا که هسـتند، به جستجویشـان 

برویـم.... عـده بسـیاری وجـود دارنـد کـه هرگـز بـه مـژده انجیـل پـی نخواهند بـرد مگر آنکـه این 

مـژده بـه ایشـان رسـانده شـود.” – الـن جـی. وایت،

 Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 229

استعارات و تشبیهات مختلفی ایده جستجو و طلب کردن را به تصویر میکشند:   

۱- شـبانی کـه ۹۹ گوسـفند در گلـه را کـه رهـا میکند تا بدنبال یک گوسـفندی برود که گم شـده   

اسـت )متـی بـاب ۱۸ آیـات ۱۰ تـا ۱۴ را ببینیـد(. قصـد عیسـی از ایـن داسـتان اشـاره بـه پـرورش و 

مراقبـت از “کهـرتان” در برابـر بـا معصیت اسـت. “کهـرتان” میتواننـد در واقع بچه ها یا مسـیحیانی 

باشـند کـه هنـوز رشـد نیافتـه انـد. اگـر آنهـا در جهـان رسگـردان و گمگشـته شـوند، مـا بایـد ماننـد 

عیسـی بدنبـال آنهـا بگردیـم و بـا محبـت آنهـا را نـزد او برگردانیم. هـدف در اینجا هامن اسـت که 

در آیـات بـاال ذکـر گردیـده اسـت: مـا بایـد پـر انـرژی و فعال در جسـتجوی گمشـدگان باشـیم. الزم 

اسـت بـرای جـذب آنهـا تـالش کنیم. هـر چند، در مـواردی، ایـن اتفاق میافتـد که فردی از آن سـوی 

خیابـان میآیـد و میگویـد، “بـه مـن درباره خدا، نجـات و حقیقت آمـوزش بده،” کـه معموماً طبیعی 

نیسـت، اینطور نیسـت؟

۲- “شیوه مسیح” در جذب گمشدگان “بیحاصل نبوده و نخواهد بود.” – الن جی. وایت،  

 Ellen G. White, The Ministry of Healing, p. 144.

امـا بـا ایـن وجـود، آیـا ما تنهـا بر “میـوه هایی که در شـاخه هـای پائینـی درخت” آویـزان بوده   

و بسـادگی در دسـرتس هسـتند مترکـز نداریـم؟ مردمـی کـه هـم اکنون مسـیحی هسـتند و در جهان 
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بینـی مسـیحیت بـا مـا اشـرتاک نظـر دارنـد همچون مسـیحیان فرقه هـای دیگر. مـا درباره دسـتیابی 

بـه “میـوه هایـی که دسرتسـی به آنها دشـوار اسـت” – مـردم دنیوی، ملحـدان، مسـلامنان، یهودیان، 

هندوهـا، بوداییهـا و غیـره – چـه کاری انجـام میدهیـم؟ از نظر تاریخـی مردم با جهانبینی مسـیحی، 

مکتـب ادونتیسـت را مناسـب مـی یابنـد، امـا مـا باید در معرفی عیسـی بـه گروههای ایامنـداری که 

جهانبینـی متفاوتـی دارند، بیشـرت تـالش کنیم.

۶ سپتامرب سه شنبه

پل

گاهی اوقات کلیسا برنامه های خدمات اجتامعی برای جذب مردم در زمینه سالمتی، خانواده،   

تنظیم بودجه شخصی، مدیریت حل اختالف و غیره خواهد داشت و این سوال ممکن است پیش آید 

که: پل ارتباطی که بتوان از طریق آن مردم را به مرحله “از من پیروی کنید” بیاورد، کدام است؟ ما 

به جای آن باید بپرسیم که آن پل ارتباطی چه کسی است؟ پاسخ این است که شام آن پل ارتباطی 

هستید! “انجیل قاطعانه اثبات میکند که یک مسیحی فردی با محبت و دوست داشتنی است.” – الن 

جی. وایت،

Ellen G. White, The Ministry of Healing, p. 470.

کلیساهای موفق آنهایی هستند که میهامنان و بازدید کنندگان مشتاق دانایی را در برنامه ها و   

مناسبتها به آغوش جان پذیرا بوده و این توفیق به میمنت و برکت وجود اعضایی است که واقعاً 

خدا را دوست دارند و اشتیاق دارند که در مودت و دوستی رشدی پایدار داشته باشند. 

در آن روی دیگر سکه، اعضای کلیسایی که در برخورد با بازدیدکنندگان بی توجهی و یا حتی   

سستی میکنند، میتوانند تأثیر منفی بسیار زیادی بر فعالیتهای کلیسا در صید جانها داشته باشند. 

“خداوند اینک برای آورن جانها به سوی حقیقت کاری منیکند، به این خاطر که دسته ای از اعضای 

کلیسا که هرگز قلبا متبدل نگردیده اند و یا اینکه که سابقا متبدل گردیده ولی بعدا به راه خطاکاران 

رفته اند. این اعضای نا مقدس و بدعهد چه تأثیری بر نوایامنها خواهند داشت؟ آیا تأثیری بر پیام 

خدا که قومش باید انتقال دهند، خواهند داشت؟” – الن جی. وایت،

Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 6, p. 371. 

لوقا باب 1۹آیات 1 تا 10 را بخوانید. چرا َزکّی )َزکّا تلفظ کنید( الزم دید که از درخت باال 
رفته و نگاهی اجاملی به عیسی بیندازد؟ پندهای روحانی که باید از این داستان بیاموزیم 

چیست؟

 

تصور کنید چه اتفاقی می افتاد اگر مسدود کنندگان راه دسرتسی به عیسی، به عالقه شدید َزکّی   
برای نزدیک شدن به عیسی توجه میکردند و این “گناهکار” را با محبت به نزد ُمنجی میربدند.. آن 
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دسته از ما که جزئی از جمعیت اطراف عیسی هستیم باید بسیار “تحت تأثیر” محبت او برای برش 

گناهکار و در حال تقال قرار گرفته و مسیحیانی شده باشیم که آن تاثیر نیکو را به دیگران “منتقل” 

کنیم. این تاثیر نیکو در شعر فارسی ذیل بزیبایی بیان شده است: گِيل خوشبوي در حامم روزي; رسيد 

از دست محبويب به دستم; بدو گفتم که ُمشکي يا َعبريي؟; که از بوي دآلويز تو َمستم; بگفتا من گِيل 

ناچيز بودم; زمانی در کنار گُل نشستم; کامل همنشني در من اثر کرد; و گر نه من هامن خاکم که 

هستم. )سعدی شیرازی – این قطعه مبنظور آب و رنگ دادن به منت توسط ویرایشگر اضافه گردید( 

اگر ما عمیقاً از محبت و فیض خدا نسبت به گناهکارانی همچون خود آگاه باشیم، آنگاه با عشق و 

شوق به دنبال افراد خارج از جمعیتی خواهیم گشت که در معنویت از قامت کوتاهی برخوردارند 

و غم خوارانه آنها را به سوی مسیح راهنامیی خواهیم منود. 

ـــا  ـــا ب ـــد؟ آی ـــورد میکنی ـــه برخ ـــایتان چگون ـــد در کلیس ـــای جدی ـــره ه ـــر چه ـــام در براب ش
ـــا  ـــد؟ ی ـــان داری ـــا آن ـــت ب ـــاط و مصاحب ـــراری ارتب ـــزم در برق ـــود ع ـــائبه خ ـــی ش ـــالش ب ت
ـــد  ـــری میتوان ـــرد دیگ ـــه ف ـــی اندیشـــید ک ـــا خـــود م ـــد و ب ـــده میگیری ـــا دی ـــراد را ن ـــن اف ای
ـــه  ـــت و چ ـــد داش ـــود خواهی ـــردار خ ـــه ک ـــی در آین ـــه جواب ـــد؟ چ ـــت کن ـــان خدم ـــه ایش ب

ـــرد؟  ـــورت پذی ـــد ص ـــام بای ـــری در ش تغیی

۷ سپتامرب چهارشنبه

دعوت

ابدی  به موضوعات  را  ایشان  و سپس ذهن  میدادند  را شفا  مردم  و حواریونش  عیسی   
 Mark معطوف می کردند. )از کتاب خدمات کلیسایی در باره بهبود و شفا(. مارک فینلی
Finley که یک ُمبَلّغ مسیحی است مبا یادآوری میکند که معرفی نکردن خدا به مردم عملی 
غیر روحانی است. شیوه عیسی در بشارت، رسیدگی به بزرگرتین نیازهای مردم بود. این کار 
خدمت پزشکی است. مسیح تنها از شفای جسمی آنها و بی توجهی به چیزهای دیگر راضی 
پزشکی  فعالیت و خدمت  است.  از طریق عیسی  ابدی  به حیات  نائل شدن  منیشد. هدف، 
مبنظور دعوت برای پیروی از مسیح ممکن است از دوستان و آشنایان رشوع نشود، اما باید در 
نهایت به آن مرحله برسد. از روی محبت و عطوفت خویش به مردم، مشتاق به ارائه "همه 
چیزهایی" هستیم که عیسی ارزانی میدارد.. اما ممکن است بگویید، “من بخش اول شیوه 
خدمت عیسی را انجام خواهم داد، اما بخش دعوت به ‘از من پیروی کنید’ را انجام منیدهم. 
ممکن است بگوئید این عطیه خدمتی من نیست.” اگر شام بخش اول را انجام دهید، ممکن 
است بطور ناخودآگاه عیسی را به مشارکت بگذارید - و این کار چه بسا طبیعی و آسانرت خواهد 

بود زیرا شام عمل آماده سازی بسرت برای کشت بذر را در بسرت قلبهای ایشان انجام داده اید.
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در حین خدمت به مردم و آشنا شدن با ایشان، با هوشیاری در صدد استفاده از زمانهایی باشید   

تا درباره ایامن خود و ارزش و مفهومی که خداوند برایتان دارد، صحبت کنید. بدنبال موقعیتهایی 

باشید که موضوعهای روحانی را پیش بکشید. از دوستان جدیدتان درباره خانواده، مشغولیات و 

مذهبشان جویا شوید تا راه را برای در میان گذاشنت شهادتهای شخصیتان بگشاید. )توصیه ویرایشگر 

منت: این روش ممکن است در باره همه فرهنگ ها کاربرد نداشته بلکه ایجاد سوءتفاهم مناید. در 

فرهنگ غرب در اولین آشنایی افراد بصورت باز و آشکار در باره خود سخن مبیان می آورند و از 

فرد مقابل هم چنین انتظاری دارند ولی در فرهنگهای رشقی بخصوص در خاور میانه که از فرهنگ 

که  باشد  مرحله  به  مرحله  دوستی  و  آشنایی  است  ممکن  است،  برخوردار  ُسنتی  و  کار  محافظه 

مستلزم رصف زمان و ایجاد اعتمد است(. در حقیقت، شهادتهای فردی میتوانند قدرمتندترین روش 

برای تصدیق و تایید ایامن و شهادت به خداوند باشند زیرا از تهدید کمرتی برخوردارند. شام آشکارا 

موعظه منیکنید؛ در واقع یک داستان را بیان میکنید و همه ما باید داستانی شخصی درباره آنچه که 

عیسی در زندگیامن انجام داده است، داشته باشیم. 

اعامل رسوالن باب ۲۶ آیات 11 تا ۲7 که در آنها پولس رسول شهادت شخصی خود را 
برای اغریپاس پادشاه بازگو میکند بخوانید. از این آیات مبنظور شهادت دادن درباره عیسی 

به دیگران، چه میآموزیم؟

 

به مرحله های مختلف توجه کنید. پولس درباره وضعیت پیشین خود قبل از آشنایی با   
خداوند سخن مبیان آورد. سپس در خصوص تجربه واقعی تحول ایامنی خود شهادت داد. و 
سپس از آنچه که بعد از آن، خداوند در زندگی وی بانجام رسانیده بود ترشیح کرد. آنگاه 

درخواست خود را مطرح منود.

ـــد، رشح  ـــج نباش ـــس مهی ـــتان پول ـــون داس ـــا همچ ـــتانهای م ـــت داس ـــن اس ـــه ممک ـــر چ اگ
ـــان  ـــه زم ـــد بفهمیدک ـــه میتوانی ـــت و چگون ـــه اس ـــی چگون ـــا عیس ـــام ب ـــی ش ـــتان زندگ داس

ـــد؟ ـــان بگذاری ـــران در می ـــا دیگ ـــا آن را ب ـــت ت ـــب اس ـــهادت دادن مناس ـــرای ش ب

۸ سپتامرب پنجشنبه

بجویید و خواهید یافت

مکاشفه یوحنا باب 3 آیه ۲0، متی باب 7 آیات 7 و ۸ و یوحنا باب 1 آیه 1۲ را بخوانید. این آیات 
چگونه با هم مرتبط هستند و به ما درباره مفهوم جستجو کردن و یافن خداوند، چه میگویند؟
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این آیات در مجموع نشان میدهند که مردم باید بطلبند و جستجو کنند و برای آمدن عیسی   
به زندگی خود استقبال کنند. در عین حال، آیه ۲۰ باب ۳ مکاشفه یوحنا، عیسی را به عنوان فردی 
به تصویر میکشد که پشت در ایستاده است و در را میکوبد تا کسی در را باز کند و او را به داخل 
راه بدهد. این ایدهها متناقض نیستند. خداوند از طریق نیروی روح القدس بر قلبهای مردم کار 
ف وقوع  میکند و آنها را به سوی خود جذب مینامید، حتی اگر مردم لزوماً از اتفاقی که در رُشُ
است ناآگاه باشند. آنها اغلب در جستجوی چیزی هستند که زندگی به تنهایی ارائه منیدهد. چه 
امتیازی از این بهرت که در آنجا حارض بوده تا آنها را در مسیر درست هدایت کرده و به ایشان 

کمک کنیم که آنچه را که به دنبال آن هستند بهرت درک کنند. 
واقعیت این است که عیسی از طریق شام میتواند بر “درب” زندگی مردم جامعه اطرافتان   
بکوبد و هر کس که با اراده خود “درب را باز کند” و او را بپذیرد، برکتی که با او می آید را 
دریافت خواهد منود )مکاشفه یوحنا باب ۳ آیه ۲۰، یوحنا باب ۱ آیه ۱۲(. او همچنین از پیروان 
خود دعوت میکند که بر درب او را بکوبند، بخواهند و جستجو کنند و “عطایای نیکوی” ملکوت 

وی را دریافت منایند )متی باب ۷ آیات ۷، ۸ و ۱۱(.
وقتی روح القدس شام را تحت تأثیر قرار میدهد که فردی آماده “باز کردن درب” بروی   
مسیح است، از او بپرسید: “آیا مایلید با من دعا کنید تا عیسی مسیح را بپذیرید و عضوی از 
خانواده او بشوید؟” او میتواند دعای زیر را بکار بربد: “خداوند عزیز عیسی، میدانم که گناهکارم 
و به آمرزش تو محتاجم. باور دارم که تو برای گناهان من مردی. میخواهم که از گناهانم روی 
برگردانم. اکنون از تو دعوت میکنم که به قلب و زندگی من بیایی. میخواهم به عنوان خداوند و 
نجات دهنده خود، به تو اطمینان کنم و از تو پیروی منایم. به نام عیسی، آمین.” ما برای تشخیص 
زمان مناسب ، به بصیرت روحانی نیاز مندیم. درحالی که همواره بیم بیش از حد پشتکار بودن 
وجود دارد که در اینصورت صید رمیده شده و از دست میرود، از طرف دیگر بیم عدم پشتکاری 
نیز میرود که باز هم صیدی در کار نخواهد بود. گاهی اوقات مردم نیاز دارند تا با حرکتی محکم 
و با محبت به جلو رانده شوند تا برای خداوند تصمیم بگیرند. آیا میتوان دانست چه کسی در 
مرز دو تصمیم در حال تلو تلو خوردن است؟ زندگی ابدی در مسیح یا از دست رفنت ابدی؟ 

مطمئناً مسئولیتی مقدس به عهده ما گذارده شده است.

۹ سپتامرب جمعه

تفکری فراتر:
مزامیر باب ۷۷ آیه ۲۰؛ هوشع باب ۱۱ آيه ۴؛ دوم قرنتیان باب ۵ آیات ۱۱ تا ۲۱ را بخوانید. از   

تالیفات الن جی وایت "تعلیم و شفا" صفحات ۱۳۹-۱۴۶ و "کمک و مددکاری در زندگی روزانه" 

میپذیرد"  را  گنهکاران  مرد  "این  و  شفا"  و  بهبود  کلیسایی  "خدمات  کتاب  از   ۴۷۰-۴۶۹ صفحات 

صفحات ۱۸۵ تا ۱۹۷ و "به شاهراهها و کوره راهها بروید" صفحات ۲۲۸-۲۳۷ از کتاب"حکایتهای پند 

آموز مسیح" را مطالعه کنید. )توجه:صفحات فوق مربوط به منت انگلیسی میباشد(. مردی جوان که 
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خداوند را دوست داشت، میخواست تا در باره او به دیگران بگوید. او فردی فصیح در سخنوری و 

قدرتی با رهربی جذب کننده داشت و شاهدی قدرمتند بود. مردم عاشق گوش سپردن به صحبتهای 

او بودند. با این وجود مشکلی دامئی وجود داشت: او همیشه میرتسید تا از مردم بخواهد که به 

عیسی متعهد بشوند. این سایر اعضای کلیسا را متعجب منود، زیرا او از هر جانب برای کار خداوند 

جسور به نظر میرسید و مایل بود آزادانه از ایامنش سخن بگوید. در نهایت، وقتی از او دلیل آن 

اظهار  را  او نیست"  کار عطیه  این   " را که:  استدالل مطالعه درس روز چهارشنبه  او  پرسیده شد، 

افشانی عالقمند بود؛ ولی درو کردن و برداشت محصول را به دیگران واگذار  به بذر  او  داشت. 

میکرد. اما پس از مدتی، او اعرتاف منود که بیشرت از هر چیزی میرتسد که دعوت او پذیرفته نشود. 

او همیشه خود را کوچکرت از آن میدید که شاهدی برای خداوند باشد )که این فروتنی چیز خوبی 

است(، و در نتیجه میرتسید که مردم پس از درخواست او با عیسی پیامن نبندند. دیگران در کلیسا 

برای او توضیح دادند که شهادت دادن درباره ما نیست، بلکه برای عیسی است. شهادتهای ما هرگز 

در کامل و پُری نخواهند بود. اگرچه میتوانیم با دعا و محبت آنها را به سوی عیسی معطوف کنیم، 

ولی منیتوانیم نقش روح القدس را ایفا کنیم. او که بتنهایی میتواند اعتقاد راسخ و تحول را در ما 

ایجاد کند. اما ما باید کانالهای برشی محبت مسیح برای دیگران باشیم. 

سواالتی برای بحث
1. بـــه فـــردی کـــه از دعـــوت کـــردن دیگـــران بـــرای ایـــامن آوردن بـــه عیســـی میهراســـد، 

چـــه چیـــزی خواهیـــد گفـــت؟
ـــر  ـــه ه ـــا ب ـــد ت ـــی آم ـــور واقع ـــت: “آن ن ـــده اس ـــا آم ـــل یوحن ـــاب 1 انجی ـــه ۹ ب ۲. در آی
کـــس کـــه بـــه ایـــن دنیـــا مـــی آیـــد بتابـــد”. ایـــن آیـــه چگونـــه مـــا را در درک اینکـــه 
ـــد؟ ـــک میکن ـــد، کم ـــات یابن ـــانها نج ـــه انس ـــه هم ـــت ک ـــن اس ـــتجوی ای ـــد درجس خداون

ـــد؟  ـــا چـــه حـــد دوســـتانه برخـــورد میکن ـــدگان ت ـــه بازدیدکنن 3. کلیســـای شـــام نســـبت ب
ـــای  ـــه کاره ـــوند، چ ـــایتان میش ـــه وارد کلیس ـــا ک ـــه ه ـــا غریب ـــورد ب ـــه برخ ـــام در زمین ش

ـــد؟ ـــام دهی ـــد انج ـــری میتوانی به
4. آخریـــن بـــاری کـــه یـــک نفـــر از خیابـــان اتفاقـــی وارد کلیســـای شـــام شـــد، چـــه 

زمانـــی بـــود؟ کلیســـا چگونـــه واکنـــش نشـــان داد؟
ـــا  ـــه از آنه ـــد. چگون ـــت کنی ـــود صحب ـــامن آوردن خ ـــتانهای ای ـــاره داس ۵. در کالس درب

ـــد؟ ـــران باش ـــرای دیگ ـــهادتی ب ـــا ش ـــد ت ـــد بکنی ـــا میتوانی ـــد ی ـــرده ای ـــتفاده ک اس
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۱۰ تا ۱۶ سپتامربدرس دوازدهم

خدمات کلیسایی برای شهرها در آخر زمان

بعد از ظهر روز سبت
مطالعــه ایــن هفتــه: اعــمل رســوالن بــاب ۱۸ آیــات ۱ تــا ۲۸؛ خــروج بــاب ۲ آیــات 
۲۳ تــا ۲۵؛ متــی بــاب ۱۳ آیــات ۳ تــا ۹، ۱۸ تــا ۲۳؛ یوحنــا بــاب ۱۵ آیــات ۱۲ و ۱۳؛ دوم 

پطــرس بــاب ۳ آیــه ۹. 

ــه آنجــا  ــرای ســعادت و خوشــبختی شــهرهایی کــه مــن شــام را ب ــه حفظــی: “ب آی
بــه اســارت فرســتاده ام، بکوشــید. بــرای آنهــا بــه نــزد مــن دعــا کنیــد، چــون اگــر آنهــا 

کامیــاب باشــند شــام هــم کامیــاب خواهیــد بــود.” )ارمیــاء بــاب ۲۹ آیــه ۷(.

پیــام ســه فرشــته انســان هــا را فــرا مــی خوانــد کــه مــژده انجیــل را بــه “هــر اّمــت و   
قبیلــه و زبــان و قــوم” )مکاشــفه یوحنــا بــاب ۱۴ آیــه ۶( بشــارت دهنــد. از ایــن رو، هــر کجــا 
ــرده شــود. و از آنجایــی کــه  ــه ایشــان ب ــد ب ــل بای ــام انجی ــد، پی کــه مــردم زندگــی مــی کنن

بســیاری اکنــون در شــهرها زندگــی مــی کننــد، بایــد بــه شــهرها برویــم.
در واقــع، نیــاز بــرای کار در شــهرها در ســال ۲۰۰۷ شــدت گرفــت ، و در آن زمــان   
متخصصــان آمــار ســازمان ملــل متحــد اعــالم منودنــد کــه بــرای نخســتین بــار در تاریــخ، اکــرث 
ــهری  ــایی ش ــات کلیس ــروزه خدم ــد. ام ــی کنن ــی م ــا زندگ ــهر ه ــان در کالنش ــت جه جمعی

ــت. ــده اس ــم ش ــت روز هفت ــای ادونتیس ــربدی کلیس ــت راه ــی ماموری ــوع کانون موض
ــهرهای  ــرت در ش ــت بیش ــایی ادونتیس ــرون کلیس ــات ب ــا، خدم ــور ه ــیاری از کش در بس  
کوچــک و مناطــق روســتایی خــارج از محلــه هــای شــهری انجــام شــده اســت. نظــر ســنجی 
هــا نشــان داده انــد کــه در بعضــی مجموعــه هــای شــهری بــزرگ، بیشــرت مــردم در مــورد 
کلیســای ادونتیســت روز هفتــم چیــزی نشــنیده انــد و بنابرایــن چیــزی از “پیــام ســه فرشــته” 

منــی داننــد. 
از این رو واضح است که برای بشارت به جهان باید بر روی شهرها مترکز کنیم.  

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۷ سپتامرب آماده شوید. 
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۱۱ سپتامرب یکشنبه

ماهیت شهرها

شهرها باعث میشوند تا فرهنگ ها، گروه های قومی، زبان ها و مذاهب بسیار گوناگونی   
گرد هم آیند. به طور سنتی هر گروه “محله” یا به نوعی قلمرو خود را دارد. به طور روز 
افزون مردم از هر قوم و نژادی در مناطق کالنشهری در جوار یکدیگر زندگی می کنند. این 
واقعیت چند فرهنگی مسائل بغرنج و پیچیده ای را ایجاد می کند اما فرصتی عالی نیز برای 
انجیل فراهم می مناید. در کالنشهرها تحمل بیشرتی برای ایده های جدید مشاهده گردیده 
و متایلی بیشرت به گوش کردن به مذاهب جدید وجود دارد که اغلب در زمینه های فرهنگی 
‐ سنتی تر در خارج از شهرها موجود است. شهر می تواند رشایط دسرتسی به پیام کلیسای 
ادونتیست روز هفتم را برای مردمی تسهیل کند که هرگز پیش از این با آن آشنائی نداشته 

اند..

اعامل رسوالن باب 1۸ آیات 1 تا ۲۸ را بخوانید تا با شیوه ای که پولس برای تاسیس کلیسا 
دنبال میکرد آشنا شوید. از کاری که او در آنجا انجام داد چه نکاتی می توانیم بیاموزیم؟

 

در این مراکز شهری درست مانند شهرهای امروزی پازلی از زبان ها، فرهنگ ها و گروه   
با ایشان  های قومی در کنار هم چیده شده بود. پولس طبقه خاصی از مردم را یافت که 
بودند و در  از شهروندان رم  و  بوده  یهودی  او  مانند  که  پیدا کرد  را  او مردمی  بود.  مرتبط 
حرفه چادرسازی بودند که خود قبال آموخته بود. او از این حرفه برای معاش خویش استفاده 
مینمود. او در خانه زوجی که خود ایامن آورده و مبرش بودند، زندگی کرد. او در کنیسه تعلیم 
میداد تا اینکه از آنجابیرون رانده شد، و سپس در خانه یک ایامندار یک کلیسای خانگی به 
راه انداخت. او به اندازه کافی نو ایامن آموزش داده و تربیت منودکه زمانی که از آنجا رفت 

توانست افرادی را برای رهربی گروه بگامرد. 
بدیهی است که پولس زمینه چند فرهنگی و چند باوری شهر را درک منود و از کار کردن   
در آن محیط احساس راحتی می منود )اول قرنتیان باب ۹ آیات ۲۰ تا ۲۳ را نیز ببینید(. او می 
دانست چگونه خود را با محیطی که در آن بود وفق بدهد و آموخت چگونه حقیقت را به 

بهرتین وجه برای اجابت نیازهای کسانی که به ایشان بشارت می داد، ارائه دهد.

ـــا  ـــارشت ب ـــا مع ـــا ب ـــم ت ـــز کنی ـــر تجهی ـــود را به ـــی خ ـــای محل ـــم کلیس ـــی توانی ـــه م چگون
ـــم؟؟ ـــذب کنی ـــا را ج ـــود آنه ـــراف خ ـــه اط جامع
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مکان دردناک

وقتـی کـه عیسـی در زمـان خـود از اورشـلیم، کفرناحوم و شـهرهای دیگر عبـور می کرد،   
بیـامران، معلولیـن و فقـرا بـرای شـفا در اطراف او که شـفا دهنده بود جمع می شـدند. قلب 

او بـرای بـرشی کـه رنـج میکشـید به درد مـی آمد.
در شـهر همـه چیـز بـه وفـور وجـود دارد - مردم بسـیار، سـاختامن های فـراوان، ترافیک   
زیـاد، و مشـکالت بیشـرت. ایـن مشـکالت چالش هـای واقعی برای کلیسـاها بوجود مـی آورد. 
کسـانی کـه مـژده انجیـل را بـا دیگـران درمیـان مـی گذارند منـی تواننـد مشـکالت و نیازهای 
انبـوه انسـان هـای اطـراف خـود را سـاده و نادیده پنداشـته و تنها بـر روی پیام مترکز داشـته 
باشـند، چـرا کـه بـا ایـن کار باعـث بـی اعتبـاری پیام مـی خواهند شـد. اگـر اعامل مـا منایانگر 
شـفقت، فیـض و امیـدی کـه از آن صحبـت مـی کنیم نباشـد، آنـگاه از ضعف سـخن گفته ایم. 
اسـتامع ایـن سـخنان بـی رمـق درسـت ماننـد بسـیاری از صداهایـی خواهـد بـود کـه بـرای 

رسـیدن بـه گـوش تـوده مـردم بـا هـم رقابت مـی کنند..

خـروج بـاب ۲ آیـات ۲3 تـا ۲۵، بـاب ۶ آیـه ۵؛ مزامیـر بـاب 1۲ آیـه ۵، رومیان بـاب ۸ آیه 
۲۲ و ایوب باب ۲4 آیه 1۲ را بخوانید. چه پیامی در این آیات برای ما وجود دارد؟

 

جهـان مـا مکانـی آزار دهنـده اسـت. ایـن جهـان زیـر بـار و رنـج گناه نالـه می کنـد. هیچ   
کـدام از مـا، بـدون در نظـر گرفـنت ایـن که چه کسـی باشـیم، منی توانیـم از ایـن واقعیت فرار 

. کنیم
ایـن درد و رنـج هـا همچنیـن فرصـت هـای قدرمتندی برای شـهادت دادن به مـا ارائه می   
دهـد. امـا بایـد در اینجـا مراقـب نیز باشـیم. از لحاظ اینکه افـراد غیر عضو چه درکی نسـبت 
بـه خـوش برخـوردی کلیسـا دارنـد درک تفـاوت میـان مناسـبتهای اجتامعی و خدمـات دامئی 
کـه در واقـع برطـرف کننده نیازهاسـت حائز اهمیت اسـت. در اذهان اجتامع میان کلیسـایی 
کـه سـالی یکبـار در حیـن تعطیـالت بـه خانـواده ها غـذا می دهـد و کلیسـایی کـه مانند یک 

کلیسـای خـاص ادونتیسـت کـه در شـهری بـزرگ کلیسـا برپا می کنـد تفاوت وجـود دارد. 
ایـن کلیسـا چـه کاری انجـام مـی دهـد؟ در مرکـز اجتامعـی کـه روزانـه فعالیت مـی کند،   
دور هـم جمـع مـی شـوند. مـردم می توانند هـر صبح به آنجـا بروند و صبحانه گـرم دریافت 
کننـد! و حتـی ایـن کلیسـای چنـدان بزرگـی هـم نیسـت. تنها حـدود هفتـاد و پنج عضـو دارد 
امـا همـه آنهـا کامـال متعهـد بـه برطـرف منـودن نیازهـای همسایگانشـان در محلـه ای شـهر 
نشـین هسـتند. ایـن کاری عالـی و بزرگ اسـت ولـی وقف و تعهـد و حس مسـئولیت میطلبد 

تـا رافـع حاجتهـای نیازمندان باشـد. 



۹۵

تصـور کنیـد اگـر همـه کلیسـاهای مـا کاری بـرای کمـک به پاسـخ گویی بـه نالـه هایی که   
مطمئنـا در همسـایگی مـا بـه گـوش مـی رسـند، انجـام مـی دادند چـه تاثیـری بـر جامعه می 

گذاشت.

۱۳ سپتامرب سه شنبه

کاشت و برداشت در شهرها

متـی بـاب 13 آیـات 3 تـا ۹ و 1۸ تـا ۲3 را بخوانیـد. اگر چه این داسـتانی آشناسـت، چگونه 
مـی توانیـم آنچـه کـه آمـوزش مـی دهـد را بـه منظـور کمـک بـه درک بهـر نحـوه خدمـت 

کردن و شهادت دادن به جامعه اطراف از جمله شهرها، بکار بربیم؟

 

اگـر چـه ایـن متثیـل در زمینـه ای روسـتایی اتفـاق مـی افتـد، در واقـع خدمات کلیسـائی شـهری   
بسـیار مهمـرت از شـهرهای کوچـک و مناطـق روسـتایی اسـت، زیـرا مناطق شـهری ازتنـوع عظیمرتی 

از "خـاک" برخوردارنـد. ایـن داسـتان رشح میدهـد که چرا مدیریت کمپین های بشـارتی در شـهرها 

نسـبت بـه مناطـق روسـتایی دشـوار تـر اسـت. در ادامـه مطلـب بجای خـاک از واژه بسـرت اسـتفاده 

 . میکنیم

رشایـط بسـرت متفـاوت نتایـج مختلفـی به همـراه دارد، که به نیـاز مطالعه رشایط بسـرت، پیش از   

اقدام در فعالیت های بشـارتی اشـاره دارد. اگر پس از مطالعه بسـرت اجتامعی، کلیسـای پی بربد که 

زمیـن هـای خوبـی در محـدوده حـوزه قلمرو خـود دارد، باید برنامـه ریزی کنید که بـا صاف منودن 

راه هـای سـخت، از میـان برداشـنت سـنگ هـا و کندن خارهـا، آن بسـرت را بهبود بخشـید. یعنی برای 

اینکـه بشـارت موفقیـت آمیـز باشـد، کلیسـا باید از پیش بسـرت را آمـاده کنـد. این می توانـد تفاوتی 

بـزرگ در میـزان موثـر بـودن فعالیت های بشـارتی ایجـاد کند.

در بـاب ۱۲ اول قرنتیـان، بـاب ۱۲ رومیـان و بـاب ۴ افسسـیان، کتـاب مقـدس دربـاره عطایـای   

روحانـی تعلیـم مـی دهـد. آنهـا مـی گوینـد کـه عطایای متعـددی وجـود دارند امـا تنها یک رسـالت 

وجـود دارد. منونـه هـای خـاک کـه در متثیـل بـه آنهـا اشـاره شـد، نیـاز بـه عطایـای مختلـف بـرای 

بشـارت دادن بـه شـهرها را نشـان مـی دهـد. خانـم الـن جـی. وایـت نوشـته اسـت، “در شـهرهای 

بـزرگ، افـرادی کـه عطایـای متنوع دارند باید به کلیسـا آورده شـوند. روش های جدیـد باید معرفی 

بشـوند. قـوم خـدا بایـد نسـبت به نیازهـای زمانی کـه در آن زندگی می کند آگاهی داشـته باشـند.”

—Ellen G. White, Evangelism, p. 70.

او بواسـطه عطیـه بینـش و بصیـرت الهـی، آنچـه را کـه در خدمـات کلیسـایی شـهری موثر اسـت   

مشـاهده منـود. امـروزه حتـی داشـنت روش ها و عطایـای مختلف که در راه کاری بـزرگ و چند وجهی 

عمـل کننـد، الزامـی تـر اسـت. یـک کمپیـن بشـارتی یـا یـک پـروژه بـزرگ در طوالنـی مـدت توفیـق 

چندانـی نخواهـد داشـت. سـاختار پیچیـده و مقیاس گسـرتده شـهر بـه راحتی چنیـن برنامـه هایی را 
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مـی بلعـد و در عـرض چنـد هفتـه، هیـچ ردی از اثـر باقی منـی ماند. الزم اسـت که پیشـاپیش کارهای 

بیشـرتی انجام شـوند.

ـــه  ـــا در چ ـــید. آنه ـــد بیندیش ـــهادت بدهی ـــان ش ـــه ایش ـــد ب ـــعی داری ـــه س ـــانی ک ـــه کس ب
ـــت  ـــی از دس ـــه کمک ـــر چ ـــازی بس ـــاده س ـــود و آم ـــرای بهب ـــد؟ ب ـــرار دارن ـــری ق ـــوع بس ن

ـــت؟ ـــاخته اس ـــام س ش

۱۴ سپتامرب چهارشنبه

رسالت و خدمت فردی

یوحنا باب 1۵ آیات 1۲ و 13، یعقوب باب 1 آیه ۲7 و غالطیان باب ۶ آیه ۲ را بخوانید. 
در مجموع این آیات چه می گویند که آنقدر برای فعالیتهای برون کلیسایی حیاتی است؟ 

 

به دلیل مقیاس وسیع جمعیت شهری، از این واقعیت که ایامن موضوعی شخصی است، غافل   
میشویم. اصل مطلب در بشارت دادن به شهرها و یا هر مکان دیگری این است که افراد رابطه ای 

شخصی با مسیح پیدا کنند. تحقیقات نشان داده است که عده کثیری از ایامن آورندگان به اعتقادات 

کلیسای ادونتیست روز هفتم به دلیل ارتباط و آشنایی با یک ادونتیست بوده است که به کلیسا 

پیوسته اند. و اغلب اوقات دوستی ها بخصوص در زمینه بشارت دادن، مستلزم ازخودگذشتگی و 

متایل به نیکی کردن و خیر خواهی برای دیگران است.

شخم زدن زمین، کاشنت بذرها، پرورش و مراقبت از جوانه ها تا هنگام برداشت و نگهداری از   

محصول - همه این ها در صورت وجود عنرص ارتباطی قوی به بهرتین نحو انجام می شوند. باید 

باید  بدهیم؛  گوش  آنها  به حرف  چگونه  بیاموزیم  باید  کنیم؛  دوستی  دیگران  با  چگونه  بیاموزیم 

بیاموزیم چگونه به آنها محبت کنیم. این ها عواملی حیاتی برای هر گونه فعالیت برون کلیسایی 

هستند. با اینحال در میان غلغله جمعیت شهری کلیسا چگونه میتواند به تک تک افرادی که حس 

گمگشتگی و بی تیامری میکنند کمک کند؟ عنرص حیاتی خدمات کلیسایی برای گروه کوچک شهری 

)اعمل  داشت  وجود  عهد جدید  در  که  گونه  بگیرد هامن  به خود  خانگی  کلیسای  میتواند شکل 

رسوالن باب ۲ آیه ۴۶( یا ممکن است درواقع گروه های کوچکی در میان اجتامعات بزرگرت باشند. 

هر کجا که محله های شهری و یا حومه شهری فاقد کلیسای محلی باشد، اما اگر سه یا تعداد بیشرتی 

ادونتیست روز هفتم وجود داشته باشند، نوعی گروه کوچک باید تشکیل شده و رشوع به فعالیت 

در آن اجتامع بکند.

(See Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 7, pp. 21, 22.)
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این روش به چند دلیل برای خدمات کلیسایی شهری رضوری است. یکی بدلیل تعدد گروه   
های فرهنگی، نژادی، زبانی و اجتامعی - اقتصادی مختلف که باید در میان صدها اجتامع و 
زیر شاخه های فرهنگی حتی در شهرهای متوسط، بشارت داده شوند. بشارت مسیح بانجام 

نخواهد رسید مگر اینکه گروههای کوچک هر یک از این بخش ها را هدف قرار دهند. 
بخاطر اینکه در شهرهای بزرگ پیروی ایامنداران از عیسی دشوار است بنابر این خدمات   
با اعتقادات  گروههای کوچک مورد نیاز است. ممکن است فشارها، وسوسه ها و مواجهه 
و ایدئولوژی های گوناگون ایامنداران را از راه بدر کند. بعضی از ایامنداران در واقع تحت 
تاثیر فشارها قرار گرفته و کلیسا را ترک می کنند، در حالی که دیگران پوسته ای سخت برای 
محافظت از احساساتشان ایجاد می کنند و نسبت به مردم اطرافشان که به مناینده پر محبت 

عیسی نیازمندند، بی اعتنا می شوند.

۱۵ سپتامرب پنجشنبه

بشارت دادن در شهرها

هیـچ کـس منـی گویـد کـه خدمـات بـرون کلیسـایی و خدمتگـزاری آسـان اسـت. واقعیت   
ایـن اسـت کـه آسـان نیسـت. بـرش در گنـاه سـقوط کـرده، فاسـد گردیـده و بـه طـور طبیعی 
روحانـی نیسـت. هـامن طـور کـه پولس دربـاره خود گفـت: “میدانـم رشیعت خوب اسـت و 
اشـکالی در آن وجـود نـدارد. اشـکال در مـن اسـت کـه همچـون یـک بـرده بـه گنـاه فروخته 
شـده ام” )رومیـان بـاب ۷ آیـه ۱۴(. وقتـی پولـس چنیـن مـی گویـد، پـس آنهایـی کـه خداوند 
را منـی شناسـند یـا کسـانی کـه هرگـز تجربـه تغییـر زندگی در عیسـی را نداشـته اند چـه باید 

بگویند؟
حتـی اگـر وجـود مـا کـه طبیعتـا گناهـکار اسـت چنیـن بـد نبـود، ولیکن شـهرها همیشـه   
شـهره بـه بدنامـی و تاثیـر بـد بـر روی مـردم بـوده انـد. مـردم بـا دشـمن جـان هـا رس و کار 
دارنـد کـه بـرای بـه دام انداخـنت و اسـیر نـگاه داشـنت آنهـا در گناه آنـان را وسوسـه میکند. از 
این رو، جای تعجب نیسـت که خدمات برون کلیسـایی بویژه در شـهرها کار آسـانی نیسـت؛ 
امـا کاری هسـت کـه بایـد انجام شـود و ما به عنوان کلیسـای مسـیح باید نسـبت بـه فراخوان 

خـود وفـادار بـوده و آن تکلیـف را انجـام بدهیم. 

به طور کلی این آیات درباره اهمیت خدمات برون کلیسایی چه می گویند؟
 دوم پطرس باب ۳ آیه ۹  

 اول تیموتاوس باب ۲ آیه ۴  
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براسـاس کالم خـدا، مـرگ مسـیح جهان شـمول اسـت: در بـر گیرنده کل برشیـت از آدم تا   
حـوا و همـه انسـان هـای پـس از آنهاسـت. مطمئنا این شـامل توده بسـیاری از مردمی اسـت 
کـه در مراکـز کالنشـهرهای جهـان زندگـی مـی کنند. آنهـا نیز نیازمند شـنیدن حقایـق بزرگی 

هسـتند کـه بـرای ما بسـیار عزیز و ارزشـمند هسـتند.
“پیـام هایـی کـه خـدا در گذشـته فرسـتاده اسـت، تغییـر نکـرده اسـت. کار در شـهرها در   
زمـان حـال، کاری واجـب اسـت. هنگامـی که فعالیـت در شـهرها آنگونه که خـدا می خواهد 
صـورت پذیـرد، بـه جنبشـی عظیـم مبدل خواهد شـد که مـا تاکنون شـاهد آن نبـوده ایم.” – 

الـن جـی. وایت،
 Ellen G. White, Medical Ministry, p. 304.
کار بـرون کلیسـایی مبنظـور جـذب جانهـا در شـهرها یـک فراخوانـی شـخصی اسـت. ایـن   
فراخوانـی بـرای داشـنت تجربـه ای عمیـق تـر بـا مسـیح اسـت و یـک فراخوانی برای شـفاعت 
مشـتاقانه اسـت و همچنین برنامه ریزی جامع و پیاده سـازی آن اسـت. اسـاس این کار کامال 
بـر روی شـالوده احیـا و اصالحـات بنـا گردیـده اسـت زیـرا تنهـا به قـوت روح القـدس تحقق 

یافت. خواهـد 

ـــه شـــده اســـت  ـــا گفت ـــزی در آنج ـــد. چـــه چی ـــان را بخوانی ـــاب 10 رومی ـــات 14 و 1۵ ب آی
ـــرد دارد؟  ـــم، کارب ـــودن را داری ـــیح ب ـــرو مس ـــای پی ـــه ادع ـــا ک ـــه م ـــرای هم ـــا ب ـــه قاعدت ک
ـــات  ـــم در خدم ـــی توانی ـــه م ـــم چگون ـــی میکنی ـــا زندگ ـــه کج ـــن اینک ـــر گرف ـــدون در نظ ب

ـــیم؟ ـــر باش ـــال ت ـــزاری، فع ـــا و خدمتگ ـــان ه ـــذب ج ـــایی در ج ـــرون کلیس ب

۱۶ سپتامرب جمعه

تفکری فراتر:
ـــه  ـــت گاهنام ـــم، فهرس ـــت روز هفت ـــهری ادونتیس ـــایی ش ـــات کلیس ـــناس در خدم ـــک کارش ی  
ـــارج شـــدن  ـــه شـــهر و خ ـــنت ب ـــاره رف ـــای او در ب ـــت را در خصـــوص اندرزه ـــن جـــی وای ـــای ال ه
ـــدن  ـــارج ش ـــرای خ ـــه ب ـــه از ۱۰۷ مقال ـــرار داد. ۲۴ مقال ـــی ق ـــه و بررس ـــورد مطالع ـــهر را م از ش
ـــتور  ـــه دس ـــا ۷۵ مقال ـــود. ام ـــه مینم ـــهرها توصی ـــارج از ش ـــی موسســـات در خ از شـــهرها و برپای
ـــایی در  ـــات کلیس ـــرای کار خدم ـــهرها ب ـــه ش ـــردن ب ـــکان ک ـــل م ـــه نق ـــبت ب ـــاص نس ـــی خ العمل
شـــهر هـــا بـــود. در ۸ مقالـــه دیگـــر بـــه ایـــن موضـــوع اشـــاره ای نشـــده بـــود. یـــک تاریـــخ شـــناس 
ـــه نشـــان  ـــاره کار شـــهری را اینطورخالصـــه منـــود ک ـــت درب ـــن جـــی. وای ـــه هـــای ال کلیســـا، توصی
ـــرد و  ـــه میک ـــردن از خـــارج از مراکزشـــهر را توصی ـــا او کار ک ـــا نهاده ـــاط ب ـــه در ارتب ـــی داد ک م

ـــود. ـــاع من ـــهر دف ـــل ش ـــردن داخ ـــی، او از کار ک ـــای محل ـــا کار کلیس ـــاط ب در ارتب
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برنامـــه هـــای کلیســـای شـــام بـــرای صیـــد جـــان هـــا در شـــهرها چیســـت؟ کلیســـای محلـــی   
ـــچ  ـــع شـــده اســـت؟ هی ـــزرگ، در کجـــا واق ـــن منطقـــه شـــهری ب ـــک تری ـــه نزدی شـــام نســـبت ب
ـــود. در  ـــی ش ـــوط من ـــا مرب ـــه آنه ـــهرها ب ـــا در ش ـــد جانه ـــه صی ـــد ک ـــر کن ـــد فک ـــایی نبای کلیس
ـــت ادونتیســـت الزم اســـت مشـــارکت و  ـــزاری هـــر جامع ـــم خدمتگ ـــن هـــدف مه ـــتای ای راس
ـــی خـــارج  ـــز مبنظـــور اســـتحصال مناطق ـــت از شـــهرها و مترک ـــد. غفل ـــا منای ســـهم خـــود را ایف
ـــت.  ـــت نیس ـــا داده اس ـــه م ـــی ب ـــه عیس ـــی ک ـــه ماموریت ـــه ب ـــخی وفاداران ـــهرها، پاس از کالنش
“چـــرا خانـــواده هایـــی کـــه حقیقـــت کنونـــی را مـــی داننـــد در ایـــن شـــهرها ســـاکن   
منیشـــوند؟... افـــرادی کـــه رســـام در کلیســـا تصـــدی ندارنـــد ولـــی خـــادم خـــدا هســـتند وجـــود 
ـــوری  ـــا ن ـــد ت ـــا بگذارن ـــود ت ـــد من ـــکان خواهن ـــل م ـــهرها... نق ـــه... ش ـــه ب ـــت ک ـــد داش خواهن

کـــه خـــدا بـــه ایشـــان داده اســـت، بـــرای دیگـــران بدرخشـــد.” – الـــن جـــی. هوایـــت،
Ellen G. White in Advent Review and Sabbath Herald, September 29, 1891.

سواالتی برای بحث
ـــاره  ـــید. درب ـــت بیندیش ـــده اس ـــا داده ش ـــه م ـــه ب ـــزی ک ـــگفت انگی ـــام ش ـــاره پی 1. درب
ـــی  ـــم جاودانگ ـــد عظی ـــارض و امی ـــال ح ـــر در ح ـــی به ـــده زندگ ـــم، وع ـــه داری ـــدی ک امی
بیندیشـــید. بعضـــی از آیـــات مـــورد عالقـــه شـــام کـــدام هســـتند؟ بویـــژه آیاتـــی کـــه 
ـــم هســـتند؟ در روز  ـــرای شـــام بســـیار مه ـــد. چـــرا ب ـــه عیســـی را آشـــکار مـــی کنن ـــد ب امی

ـــد. ـــان بگذاری ـــا کالس درمی ـــا را ب ـــبت آنه س
۲. تصـــور کنیـــد کـــه هیـــچ امیـــدی وجـــود نـــدارد، تصـــور کنیـــد کـــه زندگـــی یعنـــی 
ـــد و در قـــرب مـــی پوســـید. ایـــن چیـــزی اســـت  تقـــال و مشـــقت و رنـــج و ســـپس مـــی میری
کـــه بســـیاری از مـــردم بخصـــوص تـــوده وســـیعی از مـــردم در شـــهرها بـــاور دارنـــد. 
ـــا در  ـــه آنه ـــیدن ب ـــرای رس ـــل ب ـــا و متای ـــات جانه ـــرای نج ـــم ب ـــی توانی ـــه م ـــت چگون آنوق

ـــیم؟  ـــته باش ـــم داش ـــی عظی ـــتند محبت ـــه هس ـــا ک کج
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۱۷ تا ۲۳ سپتامربدرس سیزدهم

چگونه باید منتظر مبانیم؟

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: متی باب ۲۴ آیه ۳۵ ‐ متی ۲۵ آیه ۴۶؛ دوم پطرس باب ۳؛ یعقوب 
باب ۲ آیات ۱۴ تا ۲۶؛ یوحنا باب ۴ آیات ۳۵ تا ۳۸؛ اول قرنتیان باب ۳ آیات ۶ تا ۸؛ 

مکاشفه یوحنا باب ۲۱ آیات ۱ تا ۴. 

آیه حفظی: “با کوشش خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق، خدا را خدمت کنید. امیدتان مایه 
شادی شام باشد و در رنج و مصیبت صابر باشید و از دعا کردن خسته نشوید. در رفع احتیاجات 

مقّدسین رشکت منایید و همیشه مهامن نواز باشید.” )رومیان باب ۱۲ آیات ۱۱ تا ۱۳(.

چندین سال پیش از وقوع زلزله سال ۱۹۰۶ در کالیفرنیا، کلیساهای ادونتیست روز هفتم سانفرانسیسکو،   
اوکلند و کالیفرنیا بسیار فعال و در تب و تاب بودند. اعضای کلیسا از بیامران و بی بضاعتها بازدید میکردند. آنها برای 

یتیامن خانه و آشیانه و برای بیکاران کار پیدا میکردند. از بیامران پرستاری میکردند و خانه به خانه کتاب مقدس را 

آموزش میدادند. اعضا کتب و متون مسیحی را در میان مردم پخش میکردند و خصوص بهداشت و زندگی سامل کالس 

برگزار میکردند. کلیساها همچنین مدرسه ای برای کودکان در زیرزمین سالن اجتامعات خیابان الگونا برپا کردند. 

خانه ای برای کارگران و مرکز پزشکی وابسته به کلیسا برقرار و مورد حامیت قرار گرفت. آنها فروشگاه مواد غذایی 

سامل همراه با یک کافه رستوران مخصوص گیاهخواران داشتند. اعضای کلیسا کار بشارت و خدمات کلیسایی را برای 

کشتیها در بندر گاه محلی آغاز کرده بودندو خادمان کلیسا گهگاه در سالنهای بزرگ شهر، جلساتی برگزار میکردند. 

الن جی. وایت این کلیساها را دو کندوی زنبور نامیده بود و از کار ایشان هیجان زده بود. او در نرشیه زیر گفت  

)Advent Review and Sabbath Herald, 14 July 5, 1900(

این کارها منونه های قدرمتندی است و در حینی که برای رجعت ثانی مسیح انتظار میکشیم آنچه که در توان   

داشتیم و بتوانیم باید انجام دهیم. این را ما میدانیم که خداوندمان باز میگردد. موضوع مهم وحیاتی برای ما این 

است: درحالی که در انتظار بازگشت او هستیم، چه کاری باید انجام دهیم؟ رسنوشت جانهای ما به پاسخ این سوال 

وابسته است.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۴ سپتامرب آماده شوید. 
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۱۸ سپتامرب یکشنبه

درحالی که منتظر عیسی هستیم

حواریون از صحنه با شکوه درخشش اشعه های خورشید به درون معبد در حظ و تحسین   
بودند. نیت عیسی این بود تا توجه آنها را بر واقعیت هایی که کلیسای مسیحی در آینده ای 
نزدیک و آخر زمان با آن مواجه خواهد بود، متمرکز کند. او با زبان ایجاز و در لفافه جرعه ای 
از حقیقت را به آنان داد: “آیا این بناها را منیبینید؟ یقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ 
دیگر باقی نخواهد ماند بلکه همه فرو خواهند ریخت” )متی باب ۲۴ آیه ۲(. حواریون که از 
این پیشگوئی متعجب شدند، گفتند “به ما بگو، کی این امور واقع خواهد شد؟ و نشانه آمدن 
تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود” )متی باب ۲۴ آیه ۳(. در آیات ۴ تا ۳۱ باب ۲۴ متی، 
عیسی سپس از اموری که پیش از بازگشت در جهان واقع خواهد شد ایشان را آگاه ساخت. 

هنوز  انتها  “لیکن  دهد:  می  زمان هشدار  آخر  های  نشانه  آشکار شدن  باره  در  عیسی   
نیست“ )متی باب ۲۴ آیه ۶( و اینکه ”اینها پیش درآمد بالهای بعدی است” )متی باب ۲۴ آیه 
۸(. پاسخ مستقیم به پرسش حواریون در آیه ۱۴ می آید. “و رس انجام وقتی مژده انجیل به 
گوش همه مردم جهان رسید و همه از آن با خرب شدند آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید” )متی 

باب ۲۴ آیه ۱۴(. 
در این گفتار، ۳۵ آیه اول در باب ۲۴ متی ترغیب کننده این مطلب مهم است که نشانه ها   
را جدی بگیریم. لیکن عیسی نیز به ما می گوید که چگونه باید منتظر “انقضای عامل” باشیم 
ایستگاه  انتظار در  مانند  او،  بازگشت  انتظار  ما در  به عبارتی دیگر،  آیه ۳(.  باب ۲۴  )متی 
اتوبوس تنها بر رس جای خود منی نشینیم. خیر، کارهای زیادی به ما سپرده شده است که در 

زمان انتظار برای ظهور ثانی خداوند باید انجام بدهیم.

متی باب ۲4 آیه 3۶ همچنین باب ۲۵ آیه 4۶ را بخوانید. هر یک از این متثیل ها به قوم 
انجام بدهند. اصل مطلبی  انتظار بازگشت عیسی چه کاری  باید در زمان  خدا میگوید که 
را که خداوند در اینجا به مامی گوید، بطورخالصه وار بنویسید. سپس الزم است به عنوان 
عضوی از کلیسا، از خود بپرسیم: تا چه حد دستور العمل های خداوند را بخوبی در این متثیل 

ها پیروی می کنیم؟

 

در اینجاعیسی حواریون خود را هدایت میکند که پیروان حقیقی او چگونه باید منتظر   
بازگشت دوباره وی باشند. شاگردان عیسی در طول این مدت همواره باید آماده باشند. آنها 
آنها هوشیار  داد؛  نشان خواهند  احرتام  و  توجه  یکدیگر محبت،  به  انتظار، نسبت  در حین 
بوده، پیشاپیش آماده و در برابر وضعیت روحانی خویش مسئول خواهند بود. آنها منابع و 
استعدادهایی که خدا در دستانشان قرار داده است را چند برابر خواهند کرد، پول و استعداد 
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در هدف خدا رسمایه گذاری خواهند کرد، به رسشت حقیقی خدای با محبت شان احرتام 
خواهند گذاشت و برای “کمرتین اینها اهمیت قائل خواهند شد.” 

۱۹ سپتامرب دوشنبه

احیاء و اصالحات مادامی که در انتظاریم

باب 3 از دوم پطرس را بخوانید. تعالیم این باب در ارتباط با احیا و اصالحات است را 
خالصه کنید. این آیات با موضوعاتی که در این سه ماهه مطالعه کردیم چه تناسبی دارند؟

 

اشتیاق و آرزوی خدا این است که “همه” “توبه کنند” )دوم پطرس باب ۳ آیه ۹(. اگرچه   
ما منیتوانیم کار روح القدس را در به توبه و استغفارآوردن مردم انجام بدهیم، اما فراخوانده 
شده ایم که آنها را با پیام نجات که در صورت پذیرفنت آن پیام به توبه منتهی میشود، جذب 

کنیم. 
ما اعضای کلیسا نیز الزم است رفتاری تواب گونه داشته باشیم. توبه کردن بخشی از روند   
احیاء و اصالحات است. احیاء یعنی بازگشت به زندگی، دوباره تازه و بازسازی شدن. اصالح 
به معنی تغیر شکل یافنت و تصحیح شدن به منظور خلقتی تازه بودن است )قرنتیان دوم باب 
۵ آیه ۱۷(. “احیای خداپرستی حقیقی در میان ما، بزرگرتین و رضوریرتین نیاز ماست. اولین 

کار ما باید این باشد که طالب احیا شدن باشیم.” – الن جی. وایت،
 Ellen G. White, Selected Messages, book p. 121.

آیه مربوط به نحوه منتظر ماندن در مطالعه درس دیروز، رشایط و نتایج احیاء و اصالحات   
را به تصویر میکشند. برای مثال هر ۱۰ باکره نیاز به احیاء داشتند تا از خواب برخیزند )متی 
باب ۲۵ آیات ۱ تا ۱۳(. باکره های غافل الزم بود تا ظرفیت خود را برای حضور روح القدس 
در زندگی خویش افزایش دهند. هنگامی که ما خود را فروتن میکنیم، نفس گناهکار خود 
را میکشیم، متواضعانه دعا کرده، کالم خدا را مطالعه میکنیم و از روی محبت و خیرخواهی 
آن را با دیگران در حرف و عمل به مشارکت گذارده، ظرفیت خود را برای دریافت روح 
القدس افزایش میدهیم. با این وجود، این امکان وجود دارد که برای ساعتها کتاب مقدس را 
مطالعه کنیم و همچنان فردی خودخواه باشیم. میتوانیم برای احیاء و باران آخر دعا کنیم، اما 
با خودخواهی آن را فقط برای خودمان بخواهیم. احیاء همیشه ما را هدایت میکند تا با از 
خود گذشتگی نگران و دلواپس دیگران باشیم. وقتی که از روح القدس پر شویم، به مریدانی 

دلسوز و غمخوار و قائم به تکلیف و خدمرتسانی متبدل میشویم. 
در دعاهای خود و هنگام مطالعه کتاب مقدس به احیا و اصالحات محتاجیم و کانون توجه   
ما باید التامس و ترع برای وفور روح القدس در باران آخر باشد. اما به عنوان عضوی از 
کلیسا باید خواستار احیاء و اصالحات در رفتار و سلوک خود نیزباشیم. در رفتار و اعامل خود 
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در برابر کوچکرتین افراد هم به احیاء و اصالحات نیازمندیم. آنچه که مرور شد هسته اصلی 
دروس این ثلث محسوب میگردد. 

چگونـــه میتوانیـــم از خـــود در برابـــر تجلیـــل نفـــس و عـــدم نیـــاز بـــه رســـتگاری در 
خصـــوص بازگشـــت دوبـــاره عیســـی محافظـــت کنیـــم؟ یعنـــی، همینطـــور کـــه ســـالها 
ـــاد  ـــد را بی ـــت خداون ـــت و رضورت بازگش ـــواره واقعی ـــم هم ـــه میتوانی ـــد، چگون میگذرن

ـــیم؟ ـــته باش داش

۲۰ سپتامرب سه شنبه

تکلیف کلیسا در حالیکه در انتظار هستیم

اینجا  )چرا  و  )که هستیم(  آیات چگونه  این  بخوانید.  را  یعقوب   ۲ باب   ۲۶ تا   14 آیات 
هستیم( را در بر گرفته است؟ 

 

منودند.  معبد  ساختامن  زیبایی  به  اشاره  به  حواریون رشوع  یکشنبه،  درس  مطالعه  در   
پایان،  به  رو  برای جهانی  رسالت خویش  و  کلیسا  داخلی  به رشایط  را  ایشان  توجه  عیسی 
معطوف منود. واقعیت این است که کلیسا به دلیل اینکه مأموریت و تکلیقی در پیش رو دارد، 

پابرپاست و نه بر عکس آن. 
در سیاست  که  روز هفتم هامنطور  ادونتیست  کلیسای  دینی  مأموریت و رشح وظیفه   
کاری شامره )A ۰۵( مجمع عمومی ابراز گردیده است، “مرید ساخنت از همه امتها، انتشار 
مژده انجیل رسمدی - انجیل ملکوت )متی ۲۴:۱۴( بر مبنای پیامهای سه فرشته در آیات ۶ تا 
۱۲ باب ۱۴ مکاشفه یوحنا، هدایت آنها به پذیرش عیسی به عنوان نجات دهنده شخصی خود 
و اتحاد با کلیسای باقیامندگان و شاگردسازی برای خدمت به او به عنوان خداوند و آماده 
کردن آنها برای بازگشت در رشف اتفاق اوست.” موعظه، تعلیم و شفا شیوه های پیشنهادی 
برای دنبال کردن این مأموریت هستند. سیاست کاری در زمینه “شفا دادن” میگوید: “ما با 
تصدیق اصول کتاب مقدس در زمینه سالمت و بهداشت کامل انسان، سالمتی و شفای بیامران 
در اولویت کار ما قرار دارد و از طریق خدمت به فقرا و رنجدیدگان، با پروردگار در امر 

رحیامنه تسکین و بازپروری همکاری میکنیم.”
در  را  خویش  تصویر  میخواهد  عیسی  که  میشود  مفهوم رشوع  این  با  ثلث  این  دروس   
انسانها بازسازی منوده و ما را به عنوان پیروان خود قدرت ببخشد تا ابزاری برای بازسازی 
جامع اجتامع اطراف خود باشیم. “جهان امروز به هامن مکاشفه ای که جهان در ۱۹۰۰ سال 



104

پیش احتیاج داشت، نیاز دارد: یک مکاشفه از مسیح. کار بزرگی در زمینه اصالح مورد نیاز 
است و تنها از طریق فیض مسیح است که کار بازپروری و احیای جسمی، روانی و روحانی 

می تواند تحقق پیدا کند.” – الن جی. وایت،
Ellen G. White, The Ministry of Healing, p. 143.

یک عضو کلیسا پس از رشکت در سمیناری که خدمت عیسی را به عنوان منونه و ماموریت   
کلیسای آخر زمان ارائه میداد، چنین بیان منود: “در این بخش جهان که ما هستیم، از پذیرش 
ایده ها و شیوه های جدید انجام امور استقبال چندانی منیکنیم. چیزی که این هفته درباره 
پیروی از شیوه خدمت عیسی شنیده ایم، در واقع جدید نیست. این روشی قدیمی است. ما 

فقط آن را فراموش کرده ایم.”

ایـــامن بـــدون عمـــل مـــرده اســـت. چگونـــه بـــه ایـــن واقعیـــت پـــی بـــرده ایـــد کـــه 
ـــامل  ـــی اع ـــه روش های ـــا چ ـــد؟ ب ـــی دارن ـــاط نزدیک ـــم ارتب ـــا ه ـــل ب ـــامن و عم ـــدر ای چق

مـــا باعـــث رشـــد ایـــامن میشـــود؟

۲۱ سپتامرب چهارشنبه

آمادگی برای برداشت نهایی محصول مادامیکه در 
انتظار هستیم

هــامن طــور کــه در درس ۵ اشــاره گردیــد عیســی در بــاره ملکــوت از زبــان کشــاورزی   
ــداد نیســت؛ بلکــه  ــا یــک روی ــم، کشــاورزی رصف ــده ای اســتفاده منــود. هــامن طــور کــه دی
یــک رونــد بردبارانــه اســت! کشــاورزی چرخــه ای اســت کــه طــی مراحــل متنــوع و کارهــای 
مختلــف توســط افــراد گوناگــون در زمــان هــای متامیــز بطــور مرتــب تکــرار میشــود. بایــد 
هدایــت روح القــدس و مشــیت الهــی را پذیــرا بــوده و در چگونگــی آمــاده ســازی زمیــن، 

کشــت بــذر و جمــع آوری محصــول بــرای خداونــد مفیــد فایــده باشــیم.

آیــات 3۵ تــا 3۸ بــاب 4 یوحنــا را بخوانیــد. در آیــات از چــه نــوع تشــبیه ادبــی اســتفاده 
شــده اســت و پیــام آن بــرای مــا در مــورد چگونگــی خدمــت بــه دیگــران چیســت؟

 

واقعیــت ایــن اســت کــه از قلــب مــردم خــرب نداریــم. منــی دانیــم کــه روح القــدس چگونه   
در زندگــی آنهــا کار کــرده اســت. ممکــن اســت بــه مــردم مختلــف نــگاه کنیــم و بــا خــود 
بیندیشــیم آنهــا راه زیــادی در پیــش دارنــد تــا آمــاده شــده و بعنــوان محصــول درو شــوند در 
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حالــی کــه در واقعیــت، آنچــه کــه نیــاز دارنــد ایــن اســت کــه کســی آنهــا را بــرای پیوســنت 
بــه مســیح دعــوت کنــد. فکــر و دل هــر بنــی بــرشی همــواره در ســتیز و تالطــم بــوده اســت. 

وخــدا مــا را فــرا مــی خوانــد کــه بــه مــردم کمــک کنیــم تــا او را انتخــاب کننــد.

ــان را بخوانیــد. در آیــات فــوق چــه پیامــی در  ــاب اول قرنتی ــاب 3 کت ــا ۸ از ب آیــات ۶ ت
زمینــه فعالیتهــای بــرون کلیســایی نهفتــه اســت؟

 

در اینجــا پولــس بــه ســبک خویــش آنچــه را کــه عیســی در مثــال پیشــین گفــت، بازگــو   
ــا  ــک کشــاورز اســت. ممکــن اســت همــه م ــد کار ی ــرون کلیســایی مانن ــت ب ــد. فعالی میکن
ــان بخشــی حیاتــی از فراینــد برقــراری  وظایــف مشــابهی انجــام ندهیــم، امــا آن کار همچن
ارتبــاط و تســخیر جانهاســت. و اگــر چــه بــا ظرفیتهــای متفــاوت بایــد بــرای خــدا مفیــد واقــع 

شــویم، ولــی در انتهــا تنهــا خداســت کــه مــی توانــد جانهــا را متبــدل کنــد.

چگونـــه مـــی توانیـــم بیاموزیـــم در هـــر نقشـــی کـــه خـــدا در فراینـــد خدمـــت بـــه 
ـــه خـــدا در  ـــن باشـــیم؟ چـــرا خدمـــت ب ـــه مـــا داده اســـت، ســـپاس گـــزار و فروت دیگـــران ب

ـــود؟ ـــوب میش ـــاز محس ـــک امتی ـــت ی حقیق

۲۲ سپتامرب پنجشنبه

انتظار به پایان رسیده است

چالـز دیکنـز نویسـنده انگلیسـی سـال ها پیـش کتابی به نام داسـتان دو شـهر نوشـت. آن   
دو شـهر لنـدن و پاریـس بودنـد. در یـک مفهـوم، می توان گفـت کتاب مقدس نیز داسـتان دو 

شـهر اسـت. در ایـن مـورد، آن دوشـهر را میتـوان بابـل و اورشـلیم گفت.
در مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۸ و مکاشـفه یوحنـا باب ۱۸، یوحنای رسـول شـهر بابل را   
توصیـف مـی کنـد. ایـن شـهر خانه دیوهـا و محل تجمـع ارواح رشیر بـوده اسـت. بابل باعث 
شـده اسـت کـه همـه ملـت ها مرتکـب زنای روحانی بشـوند. رسنوشـت بـدی بـرای او مقرر 
شـده و اعـالن گردیـد کـه سـقوط کـرده اسـت. این شـهر کـه منـاد رشارت و ارتداد و شـورش 

علیـه خداسـت، روزی مقلـوب و نابـود خواهد شـد.

آیـات 1 تـا 4 بـاب ۲1 مکاشـفه یوحنـا را بخوانید. اورشـلیم جدیـد چگونه با بابـل در تضاد 
است؟
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بـاب هـای ۲۱ و ۲۲ مکاشـفه  اسـت کـه در  اورشـلیم جدیـد  شـهر دوم، شـهر مقـدس   
یوحنـا توصیـف شـده اسـت. ایـن شـهر خانه کسـانی اسـت کـه دامـاد را انتخـاب کـرده اند و 
خودخواهـی و زنـای روحانـی شـیطان و پیروانـش را نپذیرفتـه انـد. نجـات یافتـگان بـه فیض 
خـدا، از احـکام او اطاعـت منودنـد و ایـامن بـه عیسـی را منعکـس میکردنـد )مکاشـفه یوحنـا 
بـاب ۱۴ آیـه ۱۲(. صـرب و تحمـل و اشـتیاق آنهـا مبنظـور پذیرفـنت خدمتگـزاری بـرای عیسـی 
باعـث گردیـده بـود تـا طعمی از ملکوت آسـامن را بر روی زمین بچشـند. آنها بواسـطه ایامن 
بـه عیسـی نجـات یافتـه اند؛ عدالـت او به تنهایی آنها را سـزاوار ملکوت سـاخته اسـت. توجه 
و دلواپسـی آنهـا بـرای “کوچکرتیـن افـراد” )متـی بـاب ۲۵ آیـه ۴۰( ظهـور و تجلـی عینـی آن 

ایـامن نجـات بخـش بوده اسـت.
نقـش کلیسـا در احیـا و بازپروری مشـفقانه به واسـطه خون بـره )مکاشـفه یوحنا باب ۵(   
بـه جشـن و ترنـم متبـدل شـد )مکاشـفه یوحنـا بـاب ۵ آیـات ۱۳ و ۱۴ را ببینید(. در آن شـهر 
مقـدس و فرخنـده، “خدا هر اشـکی را از چشـامن ایشـان پاک خواهد کـرد. و بعد از آن موت 
نخواهـد بـود و ماتـم و نالـه و درد دیگـر رو نخواهـد منـود زیرا کـه چیزهای اول درگذشـت” 
)مکاشـفه یوحنـا بـاب ۲۱ آیـه ۴(. آرامـش حقیقـی احیـا شـده اسـت. احیـا و بازسـازی کامـل 
ذهنـی، روحانـی و جسـمی تصویـر خـدا اتفاق افتاده اسـت. جـدال عظیم پایان یافته اسـت و 
از “کوچکرتیـن اتـم تـا بزرگرتیـن کهکشـان، هـر چیـز متحـرک و بی جـان، در زیبایی روشـن و 

شـادی کامـل خـود میگویندکـه خـدا محبـت اسـت.” – الن جـی. وایت،
 Ellen G. White, The Great Controversy, p. 678.

آیـــه ۲1 بـــاب ۲۲ مکاشـــفه یوحنـــا را بخوانیـــد. ایـــن آیـــه کـــه آخریـــن آیـــه کتـــاب 
ـــر  ـــم را درب ـــاور داری ـــا ب ـــه م ـــه ک ـــه آنچ ـــاس هم ـــهایی اس ـــه روش ـــه چ ـــت، ب ـــدس اس مق

دارد؟

۲۳ سپتامرب جمعه

تفکری فراتر:
متی باب ۵ آیه ۱۶؛ کولسیان باب ۳ آيه ۱۷؛ عربانیان باب ۱۳ آیات ۱۵ و ۱۶ را بخوانید.   
از تالیفات الن جی وایت: کتابهای بر روی کوه زیتون صفحات ۶۲۷ تا ۶۳۶ و فصل کوچکرتین 

برادران من صفحات ۶۳۷ تا ۶۴۱ از کتاب آرزوی اعصار را مطالعه کنید.
از بازگشت دوباره خویش آگهی داد که آن  پایان زمان پیش  عیسی درباره نشانه های   
نشانه ها دلپذیر نیستند. جنگ، شیوع جنگها، طاعون و غیره. اگر مردم همیشه بخواهند بهانه 
بدی را برای نپذیرفنت خدا بکار بربند، به طور حتم تا کنون بهانه های بسیاری خواهند داشت 
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و چنانکه به پایان نزدیک میشویم بهانه های بیشرتی نیز بدست خواهند آورد. از این رو، برای 
قوم خدا، آنهایی که مدعی پیروی از او هستند سخت تر میشود که خصلت او را به جهانیان 
منعکس کنند و به مردم برای دیدی بهرت نسبت به ماهیت خدا، کمک کنند. “اگر ما خود را 
در برابر خدا فروتن، مهربان، مودب، رئوف و ترحم انگیز میکردیم، بجای یک نفر، صدها نفر 

از حقیقت سخن میگفتند.” – الن جی. وایت،
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 9, p. 189.

 چه بیانیه ساده و در عین حال قدرمتندی در زمینه دسرتسی به جانها و خدمت به دیگران 
وی  دوباره  آمدن  منتظر  اینکه  حین  در  دارد  انتظار  او  کلیسای  بعنوان  ما  از  عیسی  است. 
هستیم، انجیل را موعظه و کامال مطابق با آن زندگی کرده؛ خود و توانایی خود را در کار او 
رسمایه گذاری کنیم؛ و بگذاریم تا روح القدس در کامل؛ در زندگی ما ساکن شود. آن شاهدی 

است که همه استداللهای جهان منیتوانند آنرا بی اثر کنند. 

سواالتی برای بحث
1. در کالس دربـــاره تفاوتهـــای میـــان زندگـــی در “بابـــل” و در “اورشـــلیم” صحبـــت 
ـــاوت عمـــده در چـــه  ـــی، تف ـــن دو شـــهر چیســـت؟ یعن ـــان ای ـــای اساســـی می ـــد. تفاوته کنی
ـــه چـــه کســـانی  ـــا در اینک ـــه هســـتند، ی ـــا چگون ـــه مکانه ـــت میشـــود – در اینک ـــزی یاف چی

ـــد؟ ـــی میکنن ـــا زندگ در آنه
ـــیحی  ـــامن مس ـــامل در ای ـــا اع ـــه، “آی ـــت ک ـــن نیس ـــیحیان ای ـــرای مس ـــم ب ـــش مه ۲. پرس
نقشـــی دارنـــد؟” مطمئنـــاً چنیـــن اســـت. در عـــوض، پرســـش ایـــن اســـت کـــه، “اگـــر 
ـــت؟”  ـــیحی چیس ـــامن مس ـــا در ای ـــش آنه ـــس نق ـــات بدهند،پ ـــا را نج ـــد م ـــامل منیتوانن اع
چگونـــه میتوانیـــم بـــه ایـــن پرســـش بویـــژه در زمینـــه فعالیتهـــای بـــرون کلیســـایی و 

ـــم؟ ـــخ میدهی ـــد، پاس ـــردم نیازمن ـــه م ـــزاری ب خدمتگ
3. چگونـــه منتظـــر بازگشـــت عیســـی میامنیـــم؟ یعنـــی، در زندگـــی خـــود چـــه کاری 
ـــا  ـــرا م ـــازد؟ چ ـــان میس ـــت او را منای ـــه بازگش ـــا ب ـــاور م ـــت ب ـــه واقعی ـــم ک ـــام میدهی انج
بایـــد متفـــاوت از کســـانی کـــه بـــه آمـــدن دوبـــاره عیســـی اعتقـــاد ندارنـــد، زندگـــی 

ـــم؟ کنی

 

 

 

 

 

 

 


