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اتحاد ما در کلیسا

کلیسـا ]بـه معنـی جامعـت خوانـده شـده[، خانواده خدا بـر روی زمین بشـامر مـی رود. فعالیت 

هـای کلیسـا بطـور اجاملـی شـامل: خدمـت ، مطالعه و عبـادت در یک جمع واحد می باشـد. کلیسـا 

فراخوانـده شـده اسـت تـا در زیـر بیـرق عیسـی بـه عنـوان رهـرب و نجـات دهنـده خـود، مـژده نیک 

نجـات را بـه همه مـردم اعـالم کند.

بخشـی از اصـول اعتقـادی شـامره ١۲کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم چنیـن اظهـار مـی دارد: 

»کلیسـا جامعـه ای از ایامنـداران می باشـد که عیسـی مسـیح را بـه عنوان خداونـد و نجات دهنده 

خـود پذیرفتـه اسـت. مـا ادامـه قـوم خـدا از زمـان عهـد قدیـم هسـتیم، کـه خـود را از جهـان جـدا 

سـاخته؛ و بـرای عبـادت، مـودت، آمـوزش در جهـان، ضیافـت شـام خداونـد، خدمـت بـه متامـی 

 Seventh-day Adventists Believe — .»برشیـت و اعـالم جهانـی انجیـل بـه هـم پیوسـته ایـم

)Boise, Idaho: Pacific Press© Publishing Association, 2005( p. 163
امـا منظـور مـا از کلیسـا چیسـت؟ چـه کسـی بـه کلیسـا تعلـق دارد؟ پاسـخ بـه این پرسـش ها به 

تعریـف ما از کلیسـا بسـتگی دارد.

کلیسـا قطعـاً اجتـامع محلـی ایامنـداران بـه عیسـی اسـت کـه از خداونـد اطاعـت مـی کننـد و 

بـرای عبـادت و خدمـت گـرد هـم مـی آینـد. آنهـا مـی تواننـد در کلیسـاهای خانگـی یـا در جامعـت 

هـای بـزرگ تـر جلسـه برقـرار کننـد )رومیـان بـاب ۱۶ آیـات ۱۰ و ۱۱(. منظور مـا از کلیسـا همچنین 

سـاختامنی اسـت کـه مسـیحیان در آن جمـع مـی شـوند. اما ایـن تعریف را به سـختی می تـوان برای 

کلیسـا بـکار بـرد. کلیسـا در بـاره مـردم اسـت و نـه در بـاره سـاختامن ها.

در عهـد جدیـد، گاهـی اوقـات کلیسـا بـه گروهـی از ایامنـداران در منطقـه جغرافیایـی خاصـی 

اشـاره شـده اسـت. بنابراین، هنگامی که پولس کلیسـای غالطیه را مورد خطاب قرار داد، به بسـیاری 

از جامعـت هـای ایامنـدار محلی در شـهر ها و روسـتاهای آن منطقه اشـاره داشـت )غالطیـان باب ۱ 
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آیـه ۲؛ اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱ را ببینیـد(. منظـور از کلیسـا گاهـی بـه گروهـی از مـردم نیـز اطالق 

مـی شـود کـه بـه فرقـه خاصـی تعلق دارند و یـا نام خاصی دارنـد که به اعتقـادات و پبشـینه آنان باز 

مـی گـردد. بـا ایـن وجود، متـام این تعاریف ناکافی هسـتند. کلیسـا، امت خدا در رستـارس جهان را در 

بـر مـی گیـرد. و اگـر چه مسـیح پیـروان وفـاداری در فرقه هـای مختلف دارد کـه )بسـیاری از آنها در 

بحـران نهایـی بـه بازمانـدگان خـدا خواهنـد پیوسـت ]مکاشـفه یوحنا بـاب ۱۸ آیـات ۱ تـا ۴[(، با این 

وصـف، در ایـن فصـل بر روی کلیسـای خودمان یعنی کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم و مفهوم اتحاد 

در مسـیح مترکـز مـی کنیـم تـا ببینیم کـه اتحاد برای مـا چه معنایـی دارد.

اصـول اعتقـادی شـامره ۱۴ بـا عنوان اتحاد در بدن مسـیح چنیـن بیان می کند: » کلیسـا یک بدن 

بـا اعضـای بسـیار مـی باشـد کـه از متـام ملت هـا، قومیت هـا، زبان هـا و مـردم فراخوانده شـده اند. 

مـا در مسـیح مخلوقـی جدیـد می باشـیم؛ تفـاوت نـژادی، فرهنگی، آموزشـی و ملیتـی و تفاوت های 

میـان بـاال مقـام و پاییـن رتبـه، فقیـر و غنی، مذکـر و مونث، نباید مـا را از هم جدا سـازد. همه ما در 

مسـیح برابریـم، او کـه بـا یـک روح مـا را بـه همبسـتگی با خـود و یکدیگر پیونـد زده اسـت ؛ ما باید 

بـدون هیچ گونـه جانبـداری و رشطـی به یکدیگر خدمت کنیم. ما به واسـطه مکاشـفه عیسـی مسـیح 

در کتـاب مقـدس، ایـامن و امیـد واحـدی داریـم و بـرای همـه یـک موضـوع را شـهادت مـی دهیـم. 

ریشـه ایـن اتحـاد در یگانگـی خـدای تثلیـث اسـت کـه مـا را بـه عنـوان فرزندان خـود پذیرفته اسـت 

Seventh-day Adventist Believe, p. 201 –»

هـدف ایـن مجموعـه دروس مطالعاتـی، ارائـه آمـوزۀ کتـاب مقدسـی  دربـاره موضـوع اتحـاد 

مسـیحی بـرای مـا بـه عنوان ادونتیسـت هـای روز هفتم می باشـد که اکنـون مانند همیشـه با چالش 

هایـی در زمینـه ایـن اتحـاد مواجـه هسـتیم و تـا پایان جهان نیـز ادامه خواهد داشـت. بـا این وجود، 

در کالم مقـدس مفاهیـم و آمـوزه هـای متعـددی دربـاره نحوه بکار بـردن موهبت خـدادادی وحدت 

در مسـیح مـی یابیـم. آن بینـش هـا، آن آمـوزه هـا دربـاره بیـان منـودن و بـکار بـردن ایـن وحدتی که 

بـه مـا در کلیسـا داده شـده اسـت، در کانـون ایـن ثلث خواهنـد بود.

دنیـس فورتیـن )Denis Fortin( اسـتاد رشـته الهیات در دانشـکده الهیـات و معارف 
 Berrien  دانشـگاه انـدروز وابسـته بـه کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم در بریـن اسـپرینگز
Springs میشـیگان مـی باشـد. فورتیـن از زمـان پیوسـن به هیـأت علمی دانشـکده الهیات در 
سـال ۱۹۹۴ همچنیـن بـه عنوان مدیر برنامه کارشناسـی ارشـد الهیات )۱۹۹۹ تـا ۲۰۰۱(، معاون 
)۲۰۰۰ تـا ۲۰۰۴( مدیـر گـروه بخـش الهیـات و فلسـفه مسـیحی )۲۰۰۶( و تـا زمـان اخیـر بـه 

عنـوان مدیـر گـروه )۲۰۰۶ تـا ۲۰۱۳( فعالیـت کرده اسـت.
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۷ تا ١۳مهر    درس یکم    

خلقت و سقوط

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش باب ۱ آیات ۲۶ و ۲۷؛ اول یوحنا باب ۴ آیات ۷، ۸ و ۱۶؛ 
پیدایش باب ۳ آیات ۱۶ تا ۱۹؛ پیدایش باب ۱۱ آیات ۱ تا ۹؛ غالطیان باب ۳ آیه ۲۹؛ تثنیه 

باب ۷ آیات ۶ تا ۱۱.

آیـه حفظـی: »خداونـد او را بیـرون بـرد و فرمـود: به آسـامن نـگاه کن و بکوش سـتاره ها 
را بشـامری. فرزنـدان تـو بـه همیـن انـدازه زیـاد خواهند شـد. اَبرام بـه خداوند اعتـامد کرد و 

بـه خاطـر ایـن، خداوند از او خشـنود شـد و او را قبول کـرد« )پیدایش بـاب 15 آیات 5 و 6(.

داستان قوم خدا با خلقت برش و سقوط غم انگیز آنها در گناه آغاز می شود. هر گونه تالش برای درک 

ماهیت اتحاد در کلیسا باید با نقشه ابتدایی خدا در خلقت و سپس نیاز به احیاء پس از سقوط رشوع شود.

نخسـتین فصـول کتـاب مقـدس عیـان مـی سـازد کـه خـدا در نظـر داشـته اسـت کـه برشیـت بـه 

عنـوان یـک خانـواده باقـی مبانـد. متأسـفانه، این اتحاد پـس از فاجعه گناه از هم پاشـید. ریشـه های 

تفرقـه و اختـالف رصفـاً در گنـاه بوجـود آمدند که بیشـر بـه عواقِب خطـاِی نافرمانی مربـوط بودند. 

مـا نگاهـی جزئـی از ایـن جدائـی را در واکنـش متقابـل میـان آدم و حوا مـی بینیم، هنگامـی که پس 

از خـوردن میـوه درخـت ممنوعـه خداونـد بـرای بار نخسـت آنـان را به نزد خـود فرا خوانـد )پیدایش 

۳: ١١ را مالحظـه کنیـد(.  از ایـن رو، در میـان متامـی چیزهـای دیگـری کـه نقشـه نجـات ایفـا خواهد 

منـود، ترمیـم ایـن اتحـاد اولیـه نیز هدفـی حیاتی می باشـد.

ابراهیـم، پـدر قـوم خـدا، بـه یـک نقـش کلیدی در نقشـه نجـات خـدا تبدیل شـد. ابراهیـم در کالم 

مقدس به عنوان الگوئی بزرگ  » عادل شـمرده شـده به واسـطه ایامن « به تصویر کشـیده شـده اسـت 

)رومیـان بـاب ۴ آیـات ۱ تـا ۵ را ببینیـد( ، نوعی از ایامن که قوم خـدا را با یکدیگر و باخداوند متحد می 

سـازد. خـدا از طریـق مـردم کار مـی کند تا اتحاد را ترمیـم مناید و اراده خود را به برش گمراه بشناسـاند.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۴ مهر- October ۶ آماده شوید.
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٨ مهر      یکشنبه      

محبت به عنوان بنیان اتحاد
پیام روشنی که از داستان خلقت در باب های ۱ و ۲ پیدایش ساطع می شود، همنوائی کاملی 
را در پایان هفته خلقت صحه گذاشت که در  کالم نهائی خدا هویدا گشت مبنی بر  اینکه همه 
چیز » بسیار نیکو « بود )پیدایش باب ۱ آیه ۳۱(. این مصداق نه تنها به زیبایی از منظر زیبایی 
شناختی و ظرافت طبع خدا اشاره می کند بلکه بر نبود هرگونه عنرص رشارت یا ناهامهنگی مهر 
تایید می زند، در زمانی که خدا خلقت این جهان را به پایان رسانید و انسان هائی که باید در آن 
تکثیر می شدند. هدف بنیادین خدا در آفرینش شامل همزیستی هامهنگ و ارتباط زنجیروار همه 
اشکال زندگی بود. جهان زیبایی برای خانواده برشی خلق شده بود. همه چیز عالی و شایسته 

خالق آن بود. هدف مطلوب و اصلی خدا برای جهان، هامهنگی، اتحاد و محبت بود.

پیدایـش بـاب 1 آیـات 26 و 27 را بخوانیـد. ایـن آیـات چه چیزی درباره منحـر به فرد بودن 

انسـان در مقایسـه بـا سـایر مخلوقـات زمینـی تعلیـم می دهنـد، آنگونه که در بـاب های 1 و 

2 پیدایش به تصویر کشـیده شـده اسـت. 

 

پیدایـش مـی گویـد کـه خـدا بـرش را به شـکل خـود آفرید، چیـزی کـه درباره هیـچ موجود 
دیگـری در روایـت خلقـت پیدایـش گفته نشـده اشـت. » و خدا گفت اینک انسـان را بسـازیم. 
ایشـان مثـل مـا و شـبیه مـا باشـند ... پس خدا انسـان را شـبیه خود آفریـد. ایشـان را زن و مرد 
آفریـد « )پیدایـش بـاب ۱ آیـات ۲۶ و ۲۷(. اگـر چـه خداشناسـان بـرای قـرن هـا ماهیت دقیق 
ایـن تصویـر و ماهیـت خـدا را مـورد بحـث قـرار داده انـد، بسـیاری از مطالـب کتـاب مقـدس 

ماهیـت خـدا را بـه عنـوان محبـت ارائه مـی دهند.

رسـاله اول یوحنـا بـاب 4 آیـات 7، 8 و 16 را بخوانیـد. ایـن آیـات چگونـه می تواننـد در درک 

نحـوه خلقـت ابتدایـی مـا و چگونگـی تأثیـر آن بـر اتحاد یافت شـده در خلقـت، کمک کنند؟

 

خـدا محبـت اسـت و از آنجایـی کـه انسـان هـا نیـز مـی تواننـد محبـت کننـد )و به شـیوه 
هایـی کـه سـایر مخلوقـات زمینـی قطعـاً منـی تواننـد(، خلق شـدن در تصویـر خدا باید شـامل 
توانایـی محبـت کـردن باشـد. بـا ایـن حـال، محبت مـی تواند تنهـا در ارتبـاط با دیگـران وجود 
داشـته باشـد. بنابرایـن هـر چیـز دیگـری کـه در تصویـر خدا خلق شـود مسـتلزم این اسـت که 

ظرفیـت محبـت عمیق را داشـته باشـد.
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۹ مهر      دوشنبه      

عواقب سقوط
سـقوط، عواقـب بسـیار  سـنگینی بـه همـراه داشـت. نـا فرمانـی آدم و حـوا باعـث شـد تـا 
همـه اشـکال زندگـی از وابسـته بـودن بـه یکدیگـر کـه همچـون تـار و پـودی بهم تنیده شـده 
بودنـد، رشوع بـه  از هـم گسـیختگی منایـد. حتـی بدتر از همه، عـدم اتحاد، نفـاق و جدایی را 
در میـان انسـان هـا بوجـود آورد کـه حتی تـا به امـروز ادامـه دارد. این نا هامهنگی مسـتقیامً 
در نحـوه تـالش آدم و حـوا در رسزنـش منـودن یکدیگـر بـه خاطـر سـقوط دیـده مـی شـود 

)پیدایـش بـاب ۳ آیـات ۱۲ و ۱۳(. همـه چیـز از آن پـس بدتـر شـد.

پیدایـش بـاب 3 آیـات 16 تـا 19 و بـاب 4 آیـات 1 تـا 15 را بخوانید. چه چیـزی در این آیات، 

نتایـج گنـاه و تأثیـر آن بـر جهـان هامهنگی کـه خدا خلق کـرده بود را منایان می سـازد؟

 

نافرمانـی آدم بـه منبـع بسـیاری از حـوادث و عواقبـی کـه در طـول زمان، متام خلقـت خدا را 
تحـت تأثیـر قـرار داد، تبدیـل شـد. جهـان طبیعـی از عواقـب گناه دچار مشـکل و مصیبت شـد. 
روابـط انسـانی نیـز تحـت تأثیر قـرار گرفتند. هابیـل و قائن، دو بـرادری که باید بـه یکدیگر مهر 
ورزیـده و یکدیگـر را یـاری مـی منودنـد، از هـم جـدا شـدند زیرا یکـی از آنها متایل داشـت بجای 
پیـروی از نحـوه عبادتـی که خدا تعیین منوده بود، بدنبال خواسـته های خود بـرود. این بیگانگی 
منجـر بـه خشـونت و مـرگ شـد. بـا ایـن وجـود عملکـرد قائـن، بیشـر خطاب به خـدا بـود تا به 
هابیـل. او از خـدا عصبانـی بـود )پیدایـش بـاب ۴ آیـه ۵( و ایـن عصبانیـت منجـر بـه خشـونت 

نسـبت بـه هابیـل شـد. نافرمانـی در طـی اعصار متـامدی، روابط انسـانی را از هم گسـیخت.
» پـس خداونـد دیـد کـه چگونـه متـام مـردم روی زمیـن، رشیـر شـده اند و متـام افـکار آنها 
فکـر هـای گنـاه آلـود اسـت « )پیدایش باب ۶ آیه ۵(. ایـن رشارت رس انجام منجـر به طوفان و 
ویرانـی بـاور نکردنـی خلقـت ابتدایـی خـدا پس از طوفان شـد. امـا حتی در آن موقـع نیز خدا 
نـژاد بـرشی را بـه حـال خـود رهـا نکرد بلکـه بازماندگانی که شـامل نـوح و خانـواده اش بودند 

را باقـی گذاشـت تا دوبـاره رشوع کنند.
پـس از طوفـان، خـدا بـه نـوح و خانـواده اش وعـده ای داد. رنگین کامن در آسـامن همواره 
بـرای ایشـان یـاد آور وعده ها و دلسـوزی خـدا، مهربانی و رحمت او خواهـد بود )پیدایش باب 
۹ آیـات ۱۲ تـا ۱۷، اشـعیا بـاب ۵۴ آیـات ۷ تـا ۱۰(. خـدا بـا نـوح عهدی بسـت و نقشـه ابتدایی 

خـود را بـار دیگـر تثبیـت منـود کـه خانواده برشی متحـد، به بـه او و کالم او وفادار باشـند.

ــه  ــک چ ــم این ــما ه ــد؟ ش ــی کن ــاد م ــی ایج ــی ناهماهنگ ــه روش های ــه چ ــاه ب گن
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انتخــاب هایــی مــی توانیــد بکنیــد کــه در میــان کســانی کــه تأثیرگــذار هســتید، بــرای 
ترمیــم ایــن هماهنگــی بــه طریقــی قــوی کمــک کنــد؟

۱۰ مهر      سه شنبه      

عدم اتحاد و جدایی بیشرت

پیدایـش بـاب 11 آیـات 1 تـا 9 را بخوانیـد. در اینجـا چـه اتفاقـی افتـاد کـه مشـکل جدایی و 

عـدم اتحـاد را بدتـر مـی کند؟

 

حـوادث بعـدی کـه توسـط کتـاب مقـدس بتوالـی پـس از طوفـان نـوح بوقـوع پیوسـت، 
سـاخت بـرج بابـل، آشـفتگی زبـان ها و سـپس پراکندگی مردم بـود که تا آن زمان بـه یک زبان 
صحبـت مـی کردنـد. شـاید برخی از فرزنـدان نوح که جـذب زیبایی زمیِن میـان رودهای دجله 
و فـرات و حاصـل خیـزی خـاک آنجـا شـده بودنـد، تصمیم گرفتند بـرای خود یک شـهر و بنایی 

بـرج ماننـد در رسزمیـن شـنعار، جنـوب عـراق امـروزی برپا سـازند )پیدایش بـاب ۱۱ آیه ۲(.
باسـتان شناسـی نشـان داده اسـت که بین النهرین از ابتدای تاریخ یک منطقه پر جمعیت 
بـوده اسـت. در میـان ایـن افـراد سـومری هـا بودنـد که اخراع هرن نوشـن بـر روی الـواح گلی 
بـه ایشـان نسـبت داده شـده اسـت. آنهـا خانه های بسـیار خوبی سـاختند و اسـتادان سـاخن 
جواهـرات، ابـزار و وسـایل خانـه بودنـد. کاوش گـری هـا و حفـاری هـا معبـد هـای بـرج مانند 

بسـیاری را کشـف منودنـد کـه بـه عبـادت خدایان مختلـف اختصـاص یافته بود.
اعقاب و نوادگان نوح که در رسزمین شنعار ساکن شده بودند، طولی نکشید که خدای نوح 
و وعده های او را فراموش کردند مبنی بر اینکه طوفان هرگز بار دیگر جهان را نابود نخواهد 
کرد. ساخن برج بابل بنای یادبودی بود که به مهارت ها و دانش برتر ایشان مربوط می شد. 
متایل آنها برای شهرت و اعتبار، » مشهور ساخن نامشان « )پیدایش باب ۱۴ آیه ۴(، یک انگیزه 
برای ساخن این بنا بود. » بر اساس هدف الهی، انسان ها باید اتحاد را از طریق پیوستگی دین 
حقیقی حفظ می کردند. هنگامی که بت پرستی و رشک این پیوند روحانی درونی را درهم 
شکست، آنها نه تنها اتحاد دینی بلکه روحیه برادری را نیز از دست دادند. طرح هایی مانند 
این برج که با ظاهر شکل گرفته اند بدین معناست که اتحاد درونی که از بین رفته بود هرگز 

The SDA Bible Commentary, vol. 1, pp. 284, 285 – » منی توانست موفق شود
سـقوط آدم و حـوا، اتحـاد نـژاد بـرشی و نقشـه اصلـی خـدا را درهـم شکسـت و باعـث 
آشـفتگی در عبـادت شـد؛ و همچنیـن منجـر به انتشـار گسـرده رشارت و فسـاد بـر روی زمین 
گردیـد؛ و در نهایـت تفکیـک برشیـت به بسـیاری از فرهنگ هـا، زبان ها و نـژاد های مختلف 

کـه اغلـب در تقابـل بـا یکدیگـر بودنـد را به همراه داشـت.
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ــژادی،  ــه ن ــام تفرق ــرای التی ــا ب ــم ت ــم برداری ــی را مــی توانی ــن گام هــای عمل کدامی
فرهنگــی و زبانــی کمــک کنــد کــه حتــی در کلیســا نیــز بــه مــا آســیب مــی رســانند.

۱۱ مهر      چهارشنبه      

ابراهیم پدر قوم خدا
سـه دیـن توحیـدی بـزرگ جهـان، یهودیـت، مسـیحیت و اسـالم بـه ابراهیـم به عنـوان پدر 
خـود مـی نگرنـد. بـرای مسـیحیان، ایـن ارتباط یک رابطـه روحانی اسـت. هنگامی کـه ابراهیم 
فراخوانـده شـد تـا وطـن خـود را در بیـن النهریـن تـرک کنـد، بـه او گفتـه شـد که » به وسـیله 
تـو همـه ملـت هـا برکـت خواهنـد یافـت « )پیدایش بـاب ۱۲ آیـه ۳؛ پیدایش بـاب ۱۸ آیه ۱۸ 

و بـاب ۲۲ آیـه ۱۸ را نیـز ببینیـد(. ایـن برکـت از طریق عیسـی حاصل شـد.

عربانیـان بـاب 11 آیـات 8 تـا 19؛ رومیـان بـاب 4 آیـات 1 تـا 3 و غالطیـان بـاب 3 آیـه 29 را 

بخوانیـد. ایـن آیـات بـه چـه عنـارصی از ایـامن ابراهیم اشـاره می کننـد و چگونه به اندیشـه 

اتحـاد مسـیحی مربـوط مـی شـوند؟ یعنـی، چه چیـزی در این آیات مـی تواند یافت شـود که 

بتوانـد امـروزه بـه مـا در درک اهمیـت عنر اتحاد مسـیحی کمـک کند؟

 

ابراهیـم بـه عنـوان پـدر همـه ایامنـداران، برخـی از عنارص اساسـی مهم در اتحاد مسـیحی 
را بـه مـا ارائـه مـی دهـد. نخسـت، اینکـه او فرمانربداری را مامرسـت مـی منود. » ایـامن باعث 
شـد کـه وقتـی ابراهیـم دسـتور خـدا را دایـر بـر اینکـه او باید بـه رسزمینی بـرود که قـرار بود 
بعدهـا مالـک آن بشـود، شـدید اطاعـت کـرد و بـدون آنکـه بداند کجا مـی رود، حرکـت کرد « 
)عربانیـان بـاب ۱۱ آیـه ۸(. دوم، او بـه وعـده هـای خـدا امیـد داشـت. » او از روی ایـامن مثل 
یـک بیگانـه در رسزمینـی کـه خـدا بـه او وعـده داده بـود رسگردان شـد و با اسـحاق و یعقوب 
کـه در آن وعـده بـا او رشیـک بودنـد در چـادر زندگی کـرد. ابراهیم چنین کرد چـون در انتظار 
شـهری بـود بـا بنیـاد اسـتوار کـه معامر و سـازنده اش خداسـت « )عربانیـان بـاب ۱۱ آیات ۹ و 
۱۰(. سـوم، او معتقـد بـود کـه خـدا بـه او پـری خواهـد داد و اینکـه روزی فرزنـدان او مانند 
سـتارگان بیشـامر خواهنـد شـد. خـدا بر اسـاس ایـن پاسـخ او را به ایـامن عادل شـمرد )رومیان 
بـاب ۴ آیـات ۱ تـا ۳(. چهـارم، او به نقشـه نجـات خداوند اطمینان داشـت. بـزرگ ترین آزمون 
ایـامن ابراهیـم زمانـی اتفـاق افتـاد که خدا از او خواسـت پرش اسـحاق را بـر روی کوه موریا 

قربانـی کنـد )پیدایـش بـاب ۲۲ آیـات ۱ تـا ۱۹، عربانیان بـاب ۱۱ آیـات ۱۷ تا ۱۹(.
عهـد قدیـم ابراهیـم را بـه عنـوان دوسـت خدا توصیـف می کنـد )دوم تواریخ بـاب ۲۰ آیه 
۷، اشـعیا بـاب ۴۱ آیـه ۸(. زندگـی بـا ایامنـش، اطاعـت تزلـزل ناپذیـرش و اطمینانـش به وعده 
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هـای خـدا، او را بـه الگویـی از آنچـه کـه زندگـی مسـیحی ما باید باشـد مبدل سـاخت.

درباره اعمال و سخنان خود در چند روز آینده بیاندیشید. به چه روش هایی می توانید 
اطمینان یابید که آنچه می گویید یا انجام می دهید، واقعیت ایمان شما را منعکس کند؟

۱۲ مهر      پنجشنبه      

قوم برگزیده خدا
خداونـد بـا فراخوانـدن ابراهیم به عنـوان خدمتگزار خود، قومی را برگزید تا مناینـده او در این 
جهـان باشـند. ایـن دعـوت و انتخـاب عملـی از روی محبـت و رحمت خـدا بود. فراخوانده شـدن 
بنـی ارسائیـل توسـط خـدا در مرکزیت نقشـه او برای احیای متـام برشیت پـس از ویرانی و جدائی 
ناشـی از سـقوط قـرار داشـت. تاریـخ مقـدس، چگونگیکار خدا بـرای ترمیم این در هم شکسـتگی 
را مـورد بررسـی و مطالعـه قـرار مـی دهد و عوامل اصلـی آن برنامه، قوم تحت عهـد ارسائیل بود.

بـا توجـه بـه تثنیـه بـاب 7 آیـات 6 تـا 11، چـرا خـدا ارسائیـل را قـوم خـود خوانـد؟ چـرا او 

فرزنـدان ابراهیـم را بـه عنـوان قـوم خـود برگزیـد؟

 

خداونـد قـوم ارسائیـل را بعنـوان الگوئـی برگزیـد تا محبت خویـش را برای نوع بـرش به متامی 
جهـان ابـالغ و بگسـراند. خـدا بـا ابراهیـم و فرزندانـش عهـدی بسـت تـا دانـش خـدا را از طریق 
قومـش حفـظ کنـد و نجـات برشیـت را ارائه دهـد )مزامیر باب ۶۷ آیـه ۲(. با این وجـود، این یک 
عمـل عالـی از روی محبـت اسـت کـه باعـث شـد خـدا ارسائیـل را انتخاب کنـد. فرزنـدان ابراهیم 
چیـزی نداشـتند کـه بواسـطه آن سـزاوار محبـت خدا باشـند. » خداوند شـام را بـه خاطر جمعیت 
زیادتـان دوسـت نداشـت و برنگزیـد زیرا شـام کوچک ترین قـوم ها بودید « )تثنیه بـاب ۷ آیه ۷(.

ایـن روشـی عجیب اسـت کـه خدا برای انتخـاب قومش بکار مـی برد. در حالی که انسـانها 
بـه قـدرت، حکمـت و اعتـامد بـه نفـس بـرای انتخـاب رهـرب تکیـه مـی کنند، خـدا فـرد قوی و 
توانـا را بـرای خدمـت بـه خـود انتخـاب منـی کنـد بلکه کسـانی را بر مـی گزیند که بـه ضعف، 
حامقـت و بـی ارزشـی خـود و اینکـه هیـچ کس منی تواند در برابر خدا شـکوهی داشـته باشـد 

اذعـان مـی کننـد )اول قرنتیـان باب ۱ آیـات ۲۶ تا ۳۱(.
بـا ایـن حـال، بـه امتیـازی که بـه ایشـان تعلق داشـت توجـه کنید:  خدا اشـتیاق داشـت تا 
قـوم خـود ارسائیـل را بـا شـکوه و قابـل تحسـین بسـازد. همـه مزیـت هـای روحانی به ایشـان 
داده شـده بـود. خـدا از هیـچ چیـزی کـه مناسـب باشـد دریـغ نکـرد تا شـخصیت آنان شـکلی 

بگیـرد تـا بتواننـد منایندگان او بشـوند.
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» اطاعـت ایشـان از احـکام خـدا در برابـر ملـت هـای جهـان، موجـب کامیابـی شـگفت 
انگیـزی مـی گردیـد. او کـه توانسـته بـود بـرای متامـی کارهـای متبحرانـه بـه ایشـان حکمـت 
و مهـارت ارزانـی دارد، معلـم ایشـان باقـی مـی مانـد و آنهـا را از طریـق اطاعـت از احکامـش 
رفعـت مـی بخشـید. چنانچـه مطیـع مـی بودنـد، از بیـامری هایـی کـه گریبانگیـر ملـت هـای 
دیگـر بـود در امـان مـی ماندنـد و بـا قـدرت عقـل برکت مـی یافتند. جـالل، عظمـت و قدرت 
خـدا بایـد در متـام کامیابـی هـای ایشـان آشـکار می شـد. آنها قـرار بـود حکومتـی از کاهنان و 
شـاهزادگان باشـند. خداونـد ایشـان را از متامـی امکانـات بهـره مند سـاخت تا بـزرگ ترین قوم 
Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 288 ،روی زمیـن باشـند.» – الـن جـی. وایـت

ــی  ــن و فراخوان ــرائیل که ــرای ]اس ــدا ب ــه خ ــان آنچ ــم می ــی توانی ــابهاتی م ــه تش چ
آنــان[ و ]آنچــه بــرای مــا انجــام داده و فراخوانــی مــا بــه عنــوان ادونتیســت هــای 

ــد. ــای خــود را در روز ســبت در کالس مطــرح کنی ــم؟ پاســخ ه ــم[ بیابی روز هفت

۱۳ مهر      جمعه      

اندیشـه هایـی فراتـر: از نوشـته های الـن جی وایـت: » آفرینش « صفحـات ۴۴-۵۱، و » 
فراخوانـی ابراهیـم «، صفحـات ۱۲۵-۱۳۱، در » مشـایخ و انبیاء «.

هـدف اصلـی خـدا در خلقـت برشیـت در نهـاد هـای خانـواده نیـز بازتـاب یافتـه اسـت 
)پیدایـش بـاب ۲ آیـات ۲۱ تـا ۲۴(. روز سـبت بـرای همـه بـرش در نظـر گرفتـه شـده بـود، 
هامنطـور کـه عیسـی بـه وضـوح در مرقـس بـاب ۲ آیـات ۲۷ و ۲۸ بـه آن اشـاره کـرد. درواقع، 
ماهیـت جهانـی سـبت در روایـت پیدایـش دیـده مـی شـود، هنگامـی کـه خـدا روز هفتـم را 
مجـزا سـاخت، نـه تنهـا پیـش از فراخوانـی ارسائیـل بـه عنوان قـوم عهد خـود بلکـه حتی پیش 
از بوجـود آمـدن گنـاه. اگـر متـام مـردم روز سـبت را نگـه مـی داشـتند، ایـن روز مـی توانسـت 
نیـروی متحـد کننـده قدرمتنـدی باشـد. ایـن روز اسـراحت بـود کـه خـدا در نظـر داشـت بـه 
نسـلهای آدم و حـوا یـادآوری کنـد کـه پیونـدی مشـرک بـا او و بـا یکدیگـر دارند. » روز سـبت 
و خانـواده هـر دو یکسـان در عـدن بوجـود آمدنـد و در هـدف خـدا آنها بطور ناگسسـتنی به 
یکدیگـر مرتبـط مـی باشـند. در ایـن روز بیـش از هر روز دیگری داشـن نحـوه زندگی در عدن 
بـرای مـا ممکـن مـی باشـد. این نقشـه خدا بـرای اعضای خانـواده بود کـه بـا کار و مطالعه، با 
عبـادت و تفریـح بـا یکدیگـر مشـارکت داشـته باشـند، پـدر به عنـوان کشـیش خانـواده و پدر 
 Ellen G. White, ،و مـادر بـه عنـوان معلـامن و همراهـان فرزندانشـان « – الـن جـی. وایـت

Child Guidance, p. 535
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سواالتی برای بحث

1. چگونــه روایــت پیدایــش از خلقــت زن از پهلــوی آدم، پیونــد نزدیــک و صمیمــی 
کــه بایــد میــان زن و شــوهر وجــود داشــته باشــد را آشــکار مــی ســازد؟ ایــن مطلــب 
دربــاره اینکــه چــرا خــدا در سرتاســر کتــاب مقــدس تصویــر شــوهر و زن را بــه عنــوان 
نمونــه ای از نزدیکــی کــه مایــل اســت بــا قومــش داشــته باشــد بــکار مــی بــرد، چــه 

چیــزی بــه مــا مــی گویــد؟

2. اگــر چــه روایــت بــرج بابــل بــه مــا مــی گویــد کــه تنــوع قومــی و زبانــی بشــر 
بخشــی از نقشــه ابتدایــی خــدا بــرای بشــر نبــود، مــا امــروزه چگونــه مــی توانیــم 
ــان  ــد همچن ــی توان ــه م ــم؟ کلیســا چگون ــی بروی ــن تقســیمات طبیع ــر از چنی فرات
اتحــاد و هماهنگــی را بــا وجــود اینکــه از مردمــی بــا ملیــت هــا و زبــان هــای بســیار 

تشــکیل شــده اســت، تجربــه کنــد؟

3. برخــی از شــباهت هایــی کــه میــان فراخوانــده شــدن اســرائیل کهــن و فراخوانــده 
ــر  ــد؟ مهم ت ــد، کدامن ــی یابی ــم م ــای روز هفت ــت ه ــوان ادونتیس ــه عن ــا ب ــدن م ش
ــادار  ــا در وف ــه م ــه ب ــم ک ــا بیاموزی ــم از آنه ــی توانی ــی م ــا چــه درس های ــه م اینک

مانــدن بــه نــدای الهــی در مســیح کمــک کننــد؟ 

خالصـه: خداونـد در نقشـه ابتدایـی خلقـت، بـرای برشیـت در نظـر داشـت کـه بـا 
هامهنگـی و در اتحـاد بـه عنـوان یـک خانـواده زندگـی کننـد. نافرمانـی نخسـتین والدیـن 
مـا وقفـه ای در نقشـه خـدا بوجـود آورد. بـا ایـن حـال، خـدا ابراهیـم را فراخواند تـا قومی 
ایجـاد کنـد کـه از طریـق ایشـان بتوانـد وعـده نجاتی را کـه تنها در مسـیح یافت می شـود، 

زنده نگـه دارد.
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داستانهای ایامنداران
14 مهر

دیگر کالسهای سّبت وجود نخواهد داشت
توسط اندرو مک چسنی, ماموریت ادونتیست

آن دسـته ازدانـش آمـوزان ادونتیسـت روز هفتمـی کـه میـل داشـتند پرسـتار 
شـوند دیگـر بـا مغایـرت سـبّت در مـورد بـاز شـدن اّولیـن مدرسـه پرسـتاری در 

کلیسـای بنـگالدش، مواجـه منـی شـدند.
این مرکز سـه طبقه که موسسـه پرسـتاری ادونتیست بنگالدش را اداره می کند, 
توسـط بخشـی از هدایای سـبّت سـیزدهم تاسـیس شـد و در محوطه دانشـکده و 
سـمینارِی ادونتیسـت شـهرگوالباتان کالیاکور,شهری به فاصله دو سـاعته ازپایتخت 

داکا ,قرار دارد.
تِد اِن.سـی. ویلسـون در اواخرسـال ۲۰۱۶ در جشـن افتتاحیه مدرسـه پرسـتاری 
فرسـتاده  پهناوروبـزرگ  ایـن کشـور  در  نفرمیسـیونر  مـکان صدهـا  گفت:"ازایـن 
خواهنـد شـد, وبرکتـی آسـامنی خواهد بود. باشـد که خدا این دانشـکده پرسـتاری 

را برکـت دهد."
مدرسـه مذکورکـه گنجایـش ۱۰۰ نفـر دانش آمـوز را دارد, برای برگزاری کالسـها 

درسـال ۲۰۱۷ باز شد.
مـی رون جـو لـی, رئیـس دانشـکده و سـمیناری ادونتیسـت بنـگالدش گفـت 
کـه سـاختامن جدید-بـه تعـداد ۱۰ کالس,چهارآزمایشـگاه,اتاق هامیـش و امکانات 
ازطـرف هدایـای سـبّت  دیگـر-۱۵۰,۰۰۰ دالرازبرچسـب قیمـت۴۰۰,۰۰۰  دالری 
سـیزدهم دریافـت کـرد کـه توسـط اعضـای کلیسـا در رسارسجهـان و درربـع سـوم 
۲۰۱۵ تامیـن شـد. ۱۰۰,۰۰۰دالر دیگـر نیـزاز طـرف کلیسـای ادونتیسـت جنوبـی 
ناحیـه مربـوط بـه اقیانوسـیه و آسـیا تامیـن شـد,که ناحیـه مذکورشـامل قلمـرو۱۴ 
کشـوربه همـراه بنـگالدش اسـت و باقیامنـده کمک از بخشـش های فـردی در کره 

جنوبـی تامین شـد.
سـاو سـموئیل, رئیـس ناحیـه آسـیا و اقیانوسـیه جنوبـی, درمـورد بنیانگـزاری 
مدرسـه پرسـتاری توضیـح داد کـه پیرشفتی چشـمگیر بـود که بدون هدایای سـبّت 

سـیزدهم میـّر منی شـد.
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سـاو گفت:"ایـن یـک نقطـه عطف اسـت. ایـن اولّین موّسسـه آموزش سـالمتی 
ادونتیسـت دربنـگالدش می باشـد."

مدرسـه همچنیـن بـه دانش آموزان ادونتیسـتی محلّی پیشـنهاد مـی کند که از 
این فرصت بهره برده و درکشـور خودشـان رشـته  پرسـتاری را بخوانند.

کِویـن کوستلّو,منشـی مدیـر اجرایـی ناحیـه, مـی گوید:"بـرای مدرسـه مـا در 
بنـگالدش بسـیار اهمیّـت دارد کـه بتوانـد مدرسـه مرتبط با پرسـتاری را نیز داشـته 
باشـد, زیـرا مکانـی وجـود نـدارد کـه در آن یـک جـوان ادونتیسـتی بـدون آنکه به 
مدرسـه در روزسـبّت بـرود, بتوانـد بـه مدرسـه بـرود وپرسـتاری رانیـز یـاد بگیـرد. 
مـا در نهایـت صاحـب ایـن امکانـات هسـتیم کـه بـاز خواهـد شـد وبرای آنـان در 
دسـرس خواهـد بـود تـا اینکه بتواننـد مدرک پرسـتاری را بگیرند وخدا را در سـبّت 

نیزبـا آن جـالل دهند."
از شـام بـه خاطـر هدایـای ماموریتـی که کمک کـرد تا امکان این باشـد که یک 

مدرسـه پرسـتاری ادونتیسـت در بنگالدش باز کنیم, تشکرمی کنم.

رئیـس کلیسـای ادونتیسـت, تِـد اِن.سـی ویلسـون, دّومـی در سـمت چـپ, در 
حـال بازدیـد موّسسـه پرسـتاری ادونتیسـت در بنـگالدش, پیـش زمینـه.
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۱۴ -۲۰ مهر   درس دوم   

علل عدم اتحاد

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: تثنیـه بـاب ۲۸ آیـات ۱ تـا ۱۴؛ ارمیا باب ۳ آیـات ۱۴ تـا ۱۸؛ داوران 
بـاب ۱۷ آیـه ۶؛ اول پادشـاهان بـاب ۱۲ آیـات ۱ تـا ۱۶؛ اول قرنتیـان بـاب ۱ آیـات ۱۰ تـا ۱۷؛ 

اعـال رسـوالن بـاب ۲۰ آیـات ۲۵ تا ۳۱.

آیـه حفظـی: »خداترسـی  اسـاس  حکمـت  اسـت  و شـناخت  خـدای  مقـدس  انسـان  را دانـا 
می کنـد« )امثـال سـلیمان بـاب 9 آیـه 10(.

انبیاء عهد قدیم بارها مردم ارسائیل را فراخواندند تا از دستورات خدا پیروی کنند. نافرمانی 
و بی تفاوتی به ارتداد و تفرقه منجر خواهد شد. اطاعت از احکام خدا به عنوان ابزاری برای 
حفظ  مردم از عواقب طبیعی گناه و تقدیس منودن آنها در میان بسیاری از ملت های بیگانه 
در نظر گرفته شده بود. پیروی از اراده خدا، در میان مردم هامهنگی بوجود خواهد آورد و 
اجتامع ایشان را قوی خواهد ساخت تا تصمیم بگیرند در برابر تهاجم شیوه های عبادتی رشک 
و بت پرستانه که تقریباً از هر جهت آنها را احاطه کرده بود مقاومت کنند. قصد خدا برای 

قومش این بود که مقدس باشند و برای ملت های اطرافشان شهادت دهند.
 هامنگونه خداوند پس از رهایی عربانیان از مرص به ایشان فرمود: » طبق فرمان خداوند 
خدای خود، متام قوانین او را به شام تعلیم داده ام. هنگامی که رسزمین را تسخیر کردید از 
آنها پیروی منایید. اگر از آنها با دل و جان اطاعت کنید، نزد مردم در داشن حکمت و بصیرت 
مشهور می شوید و چون مردم کشورهای دیگر این قوانین را بشنوند، خواهند گفت: این قوم 

بزرگ واقعاً دارای حکمت و بصیرت هستند « )تثنیه باب ۴ آیات ۵ و ۶(.
شکی نیست: اگر قوم خدا وفادار می ماند، بسیار برکت می یافت و برکتی نیز برای دیگران می 
بود. هر چند، عهد شکنی منجر به مشکالت فراوان خواهد شد که تفرقه تنها یکی از آنها می باشد.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۳ اکترب آماده شوید.
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۱۵ مهر      یکشنبه      

«ای قوم بی وفا بازگردید»
تاریـخ قـوم ارسائیـل مملـو از روایـات نافرمانـی و هـرج و مـرج اسـت کـه پـس از آن بـه 
سـوی خـدا و فرمانـربداری بـاز می گردنـد و بعـد بـار دیگـر ایـن دور و تسلسـل بـا نافرمانـی و 
درگیـری بیشـری ادامـه مـی یافـت. ایـن الگـو بارهـا و بارهـا تکـرار مـی شـود. هر بار کـه قوم 
خـدا آگاهانـه از اراده او پیـروی کردنـد، بـا صلـح و زندگـی برکـت یافتنـد. هر بار کـه نافرمانی 
منـوده و بدنبـال روش هـای خـود رفتنـد، زندگـی ایشـان پـر از بدبختـی، جنـگ و درگیـری شـد. 
حتـی پیـش از آنکـه ارسائیـل وارد رسزمیـن موعـود شـود، خدا این الگـو را پیش بینـی کرده بود 

و بـرای جلوگیـری از چنیـن عواقـب وخیمـی بـرای وجـود ایشـان، راه حلی ارائـه داد. 

تثنیـه بـاب 28 آیـات 1 تـا 14 را بخوانیـد. اگر قوم ارسائیـل مطیع اراده خـدا بودند، چه برکت 

هایی نصیب ایشـان می شـد؟

 

ارمیـا بـاب 3 آیـات 14 تـا 18 را بخوانیـد. مـا از فراخوانـدن قـوم ارسائیل توسـط خـدا به توبه 

و بازگشـت بـه او چـه چیـزی مـی آموزیـم؟ ایـن چـه چیـزی دربـاره محبـت و صرب خـدا برای 

قومـش بـه مـا می گوید؟

 

آنچه در کتاب ارمیا شگفت انگیز می باشد، این است که با وجود طغیان و رسکشی، تفرقه 
و بت پرستی آنان، خدا با محبت، با رحمت و بخشندگی در برابر قومش دیده می شود.. خدا 
بطور مداوم قوم خود را به بازگشت به سوی خویش و دست برداشن از کارهای متمردانه خود 

دعوت می کند. خدا بارها و بارها احیا و امید را برای آینده وعده داده بود. 
» خداونـد بـه مـن گفـت بروم و بـه ارسائیل بگویـم: ای ارسائیل بی وفا نزد مـن بازگرد. من 
رحیـم هسـتم و خشـمگین نخواهـم بود؛ خشـم من بر ضد تـو دامئی نخواهد بـود. فقط بپذیر 
کـه خطـاکاری و بـر ضـد خداونـد خـدای خـود شـوریده ای. اعـراف کـن کـه در پـای درختـان 
سـبز، تـو عشـق خـود را نثـار خدایـان بیگانه کـرده ای و از دسـتورات مـن اطاعت ننمـوده ای. 

مـن خداونـد چنیـن گفتـه ام « )ارمیا باب ۳ آیـات ۱۲ و ۱۳(.
سـخنان ارمیـا در زمـان غفلـت عمومـی از کالم خـدا بیـان شـد. اگـر چه برخـی از اصالحات 
در زمـان یوشـیای پادشـاه آغـاز شـد، بسـیاری از مـردم نیـاز معنـوی بـه ادامه دادن بـه اطاعت 
وفادارانـه از خـدا را احسـاس منـی کردنـد. گناهـان، بـت پرسـتی و زندگـِی خـود محوِر ایشـان، 
باعـث نابـودی روحانـی و سیاسـی مـی شـد. آنهـا هـر چـه بیشـر از انجـام اراده خـدا رسبـاز 
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می زدنـد، آتیـه و امیدهـای آینـده ایشـان هولناک تر می شـد. بـا این وجود خـدا از طریق ارمیا 
درخواسـت خویـش را ارائـه منـود. خـدا آینـده بهری بـرای ایشـان در ذهن داشـت و مایل بود 
ایشـان را بـه رفـاه، اتحـاد و سـالمتی برسـاند. اما ایـن موهبت تنهـا در صورتی امـکان پذیر بود 

کـه آنهـا بـا ایـامن و همـه چیزهایـی کـه ملزم مـی منـود زندگی مـی کردند.

این تفاوت میان اطاعت و نافرمانی در زندگی شما چه مفهومی دارد؟

۱۶ مهر      دوشنبه      

آنچه در نظر هر کس پسند آید
داستان های کتاب داوران، پیامدهای منفی بسیاری ناشی از نافرمانی ارسائیل از اراده خداوند 
را نشان می دهند. کمی پس از آنکه ارسائیل وارد کنعان شد، مردم رشوع به تغییر الگوی زندگی 
روحانی خود بر پایه ادیان دروغین کنعانیان اطرافشان منودند — دقیقاً هامن کاری که از ایشان 

خواسته شده بود تا انجام ندهند! متأسفانه، این تنها مشکلی نبود که آنها با آن مواجه بودند.

داوران بـاب 17 آیـه 6 و بـاب 21 آیـه 25 را بخوانیـد. ایـن آیـات چـه چیـز بیشـرتی دربـاره 

مشـکالتی کـه در میـان قـوم خـدا بوجـود آمـد، تعلیـم مـی دهنـد؟

 

در باره شیوه تفرقه و عدم اتحاد در میان قوم خدا بحث کنید. اتحاد قوم باید در فرمانربداری 
وفادارانه ایشان از خداوند عهد یافت می شد، عهدی که آنها با خدا بستند. با این وجود، آنها 
با انجام آنچه فکر می کردند در نظر خود ایشان درست می باشد - به خصوص اینکه آنها تحت 
تأثیر ملل اطراف بودند - در مسیری بودند که بطور حتم فاجعه ای در بر داشت. ما همه 
موجوداتی سقوط کرده هستیم و اگر به حال خود رها شویم که به دنبال متایالت قلبی خود 

برویم، مطمئناً از راهی که خدا ما را به آن فراخوانده است، منحرف خواهیم شد.

آیات زیر چه چیزی درباره وضعیت اجتامعی و روحانی ارسائیل در زمان داوران به ما می گویند؟

داوران باب ۲ آیات ۱۱ تا ۱۳  

داوران باب ۳ آیات ۵ تا ۷  

از  امتناع  با  نافرمانی را به قوم خویش نشان داد. آنها  نتیجه  از طریق موسی  » خداوند 
رعایت عهد وی، خود را از زندگی خداگونه باز می داشتند و برکات او نصیب آنان منی شد. در 
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زمان هایی به این هشدارها توجه شد و برکات غنی بر ملت یهود عطا شد و از طریق ایشان 
نیز به سایر مردم رسید. اما در اغلب موارد در تاریخ ایشان، آنها خدا را فراموش کرده و به 
امتیاز باالی خود به عنوان منایندگان او بی توجهی منودند. آنها خدماتی را که خدا از ایشان 
انتظار داشت انجام ندادند و هم نوعان خود را از دریافت آموزه های دینی و الگوی مقدس 
بازداشتند. آنها متایل داشتند که میوه های تاکستان را بر آنچه ناظر آن شده بودند، به خود 
اختصاص دهند. حرص و طمع آنها باعث شد که حتی از طرف بت پرستان نیز خوار شمرده 
شوند. بنابراین فرصتی به جهان غیر یهود داده شد که شخصیت خدا و احکام ملکوتش را اشتباه 

Ellen G. White, Prophets and Kings, pp. 20, 21 — ،تفسیر کنند « – الن جی. وایت

کــردار مــا بــه عنــوان کلیســا چگونــه بــر اطرافیــان مــا تأثیــر مــی گــذارد؟ آنهــا چــه 
چیــزی در ادونتیســت هــای روز هفتــم مــی بیننــد کــه ممکــن اســت بــر آنهــا بــه 

شــیوه ای مثبــت تأثیــر بگــذارد؟

۱۷ مهر      سه شنبه      

جدایی در میان قوم عربانی
راه ارتـداد و عواقـب وخیـم آن یـک شـبه اتفاق نیافتـاد. اما انتخاب ها و تصمیامت اشـتباه 

کـه در طـول قـرن هـا گرفته شـد در نهایت منجـر به عواقب بـدی برای قوم خدا شـد. 

روایـت رحبعـام پادشـاه در اول پادشـاهان باب 12 آیات 1 تـا 16 را بخوانید. چه چیزی باعث 

بوجـود آمـدن ایـن تفرقه وخیم میان قوم خدا شـد؟

 

 

» اگر رحبعام و مشاوران بی تجربه اش اراده الهی در مورد ارسائیل را درک می کردند، به 
درخواست مردم برای اصالحات در اداره حکومت گوش فرا می دادند. اما آنها در فرصتی که در 
طول جلسه در شکیم بدست آوردند، از کردار منطقی بازماندند و در نتیجه برای همیشه تأثیر 
خود را بر عده زیادی از مردم را تضعیف منودند. عزم ایشان در تداوم و اضافه منودن ظلم که در 
زمان حکومت سلیامن ابراز شد در تضاد مستقیم با نقشه خدا برای ارسائیل بود و به مردم فرصت 
فراوانی برای تردید در مورد خلوص انگیزه های ایشان داد. پادشاه و مشاوران برگزیده اش در این 
تالش نابخردانه و عاری از احساسات برای اعامل قدرت، مباهات خود را از جایگاه و اقتداری که 

Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 90 ،داشتند منایان ساختند «. – الن جی. وایت
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آیـات زیـر چـه چیـزی دربـاره نیاز بـه حکمت بـرای گرفنت تصمیامت درسـت، بیان مـی کنند؟ 

منبـع حکمت حقیقی چیسـت؟

امثال سلیان باب ۴ آیات ۱ تا ۹  

امثال سلیان باب ۹ آیه ۱۰  

یعقوب باب ۱ آیه ۵  

داسـتان رحبعام و تصمیم عجوالنه و نابخردانه او برای اعامل کار اجباری بیشـر بر مردمش، 
حادثـه ای غـم انگیـز در زندگـی پادشـاهی ارسائیل می باشـد. پادشـاه بـه دنبال اخذ مشـاوره از 
دو گـروه مشـاوران بـود، امـا تصمیـم نهایـی اش برای پیروی از شـورای متشـکل از مـردان جوان 
کـم تجربـه تـر از خود، فاجعه ای برای پادشـاهی که پدرش سـلیامن و پدربزرگـش داود در طول 
۸۰ سـال قبـل سـاخته بودنـد، بـه همراه داشـت. این مشـاوره که پادشـاه باید بـه جمعیت اعالم 
می منـود کـه او از پـدرش خشـن تـر بـود، احمقانـه بود. مشـاوران جـوان بر ایـن بـاور بودند که 
دلسـوزی در قبـال درخواسـت مـردم بـه کار سـبک تر، نحـوه رهربی نبـود که پادشـاه باید دنبال 
مـی کـرد. آنهـا گفتنـد کـه او بایـد خود را بی رحـم و ظامل جلوه دهـد. در انتها، او خـود را فردی 
قلـدر نشـان داد کـه سـزاوار بیعت و وفاداری مردمش نبـود. از این رو، تفرقـه ای میان قوم خدا 

بوجـود آمـد کـه هرگـز نبایـد اتفاق می افتـاد و هرگز نقشـه خدا بـرای قومش نبود.

۱٨ مهر      چهارشنبه      

انشقاق در قرنتس
متأسفانه موضوع عدم اتحاد در میان قوم خدا حتی در زمان عهد جدید نیز پایان نیافت.

بـرای مثـال چهـار بـاب نخسـت رسـاله اول پولـس بـه قرنتیـان، در مـورد درخواسـت بـرای 
اتحـاد هسـتند. در حالـی کـه پولس در افسـس شـنید که تفرقه هـای متعدد در کلیسـای قرنس 
بوجـود آمـده بـود. بنابرایـن، او رسـاله خـود را بـا بخشـی طوالنـی در مـورد اتحـاد کلیسـا و 
نیـاز بـه جلوگیـری از تفرقـه آغـاز منـود. پولـس از پیرشفـت تفرقـه نگران بـود و به دنبـال ارائه 

مشـاوره ای الهـام بخـش بـرای ایـن موقعیـت تأسـف بـار بود. 

بـر طبـق اول قرنتیـان بـاب 1 آیـات 10 تـا 17، چه چیزی به نظر می رسـد که دلیـل این تفرقه 

و نزاع ایشـان بوده است؟

 

پولـس هنگامـی کـه از یکـی از مـردم چوپـان در مـورد اختالفـات و نـزاع میـان بـرادران و 
خواهـران قرنتـس شـنید، نگـران ایشـان شـد. سـخنان ابتدایی او عمـق نگرانی وی را نشـان می 
دهنـد: » ای دوسـتان مـن، بـه نـام خداونـد مـا عیسـی مسـیح از شـام درخواسـت مـی کنم که 
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همـه شـام در آنچـه کـه مـی گوییـد توافـق داشـته باشـید و دیگـر بیـن شـام اختـالف و نفاقی 
نباشـد بلکـه بـا یـک فکـر و یک هدف کامـالً متحد باشـید « )اول قرنتیـان باب ۱ آیـه ۱۰(. هر 

چـه دقیقـاً باعـث ایـن مشـاجره و نفـاق مـی شـد، پولس خواهـان توقـف آن بود. 
پولس به قرنتیان یادآور می شود که مسیحیان فراخوانده شده اند که از مسیح و نه از 
انسان های دیگر پیروی کنند - هر چقدر هم آن انسان با استعداد یا خاص ممکن است باشد. 
در حالی که به نظر می رسید آنها خود را در خطوط » حزبی « تفکیک منوده بودند، رسول به 
رصاحت اعالم منود که چنین تفکیکی مطابق با اراده مسیح نبود. وی اظهار داشت که وحدت 

مسیحی در مسیح و فداکاری او بر روی صلیب یافت می شود )اول قرنتیان باب ۱ آیه ۱۳(.
رسچشـمه اتحـاد مسـیحی از حقیقتـی کـه در عیسـی مسـیح و مصلـوب شـدنش یافت می 
شـود نشـأت مـی گیـرد و نـه از هیـچ فرد دیگـری ، فـارغ از اینکه آن فـرد مربی، واعـظ یا رهرب 
»شایسـته ای« باشـد. همـه مـا در پـای صلیـب در یک سـطح قرار داریـم. تعمید ما در عیسـی 
مـی باشـد کـه تنهـا او مـی توانـد مـا را از گناه پاک سـازد. بـا این وجود، مـا باید بـه روش های 

عملـی به سـوی ایـن اتحاد در مسـیح تـالش کنیم.
آنچه که این واقعیت باید به ما بگوید این است که ما به عنوان ادونتیست های روز هفتم منی 
توانیم اتحاد ایامن و مأموریت خود را حق شایسته خود بدانیم. تفرقه ها و نزاع ها می توانند اتحاد 

کلیسای امروزی ما را تضعیف کنند مگر آنکه محبت و خداوندی مسیح، ما را در او متحد سازد.

ــا ســر  ــا آنه ــس در اینجــا ب ــی کــه پول ــه از خطرات ــم ک ــم بیاموزی ــه مــی توانی چگون
و کار داشــت، جلوگیــری کنیــم؟ چــرا بایــد همــواره مراقــب میــزان وفــاداری خــود 

ــر از مســیح باشــیم؟ ــه غی ــه دیگــران ب نســبت ب

۱۹ مهر      پنجشنبه      

«گرگ ها خواهند آمد»

اعـامل رسـوالن بـاب 20 آیـات 25 تـا 31 را بخوانیـد. پولـس در مـورد چـه چیـزی بـه بـزرگان 

اهـل افسـس هشـدار داد؟ آنهـا بـرای جلوگیـری از این اتفاق چـه کاری باید انجـام می دادند؟ 

 

پولس در طول خدمت خود اغلب با مخالفت روبرو می شد و می دانست که حفظ منودن 
خلوص انجیل عیسی مسیح دشوار خواهد بود. او در وداعش از بزرگان اهل افسس از شباهت و 
مقایسه داستان نگهبان در حزقیال باب ۳۳ آیات ۱ تا ۶ استفاده منود تا به رهربان بگوید که آنها نیز 

در برابر محافظت از انجیل مسئول بودند. آنها باید شبانان وفادار پیروان خود می بودند.
اسـتفاده پولـس از عبـارت » گـرگ هـای درنـده « بـرای توصیـف معلـامن دروغیـن )اعامل 
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رسـوالن بـاب ۲۰ آیـه ۲۹( یـادآور هشـدار مشـابه عیسـی مبنـی بـر ایـن اسـت کـه معلـامن 
دروغیـن بـه لبـاس گوسـفندان تغییـر قیافـه خواهنـد داد )متـی بـاب ۷ آیـه ۱۵(. ایـن معلامن 
دروغیـن کمـی پـس از هشـدار پولـس ظاهـر شـدند و در کلیسـاهای آسـیایی کـه او بنـا نهاده 
بـود، رشوع بـه صیـد ایامنـداران منودند. ما در افسسـیان بـاب ۵ آیات ۶ تا ۱۴ و کولسـیان باب 

۲ آیـه ۸ برخـی از هشـدارهای پولـس بـه کلیسـاهای آسـیای صغیـر را مشـاهده مـی کنیـم.
پولـس در رسـاله دوم خـود بـه تیموتائـوس همچنیـن بـه او کـه مسـئول کلیسـا در افسـس 

بـود، در برابـر اشـتباهات در کلیسـا و بـی خدایـی در روزهـای پایانـی هشـدار مـی دهـد.

دوم تیموتائـوس بـاب 2 آیـات 14 تـا 19 و بـاب 3 آیـات 12 تـا 17 را بخوانیـد. پولـس دربـاره 

نحـوه مقابلـه بـا معلـامن دروغین و حفـظ اتحاد کلیسـا چه چیزی بـه تیموتائوس مـی گوید؟

 

نخسـت، تیموتائـوس بایـد کتـاب مقـدس خـود را بشناسـد و کالم حقیقـت را بـه درسـتی 
انجـام دهـد )دوم تیموتائـوس بـاب ۲ آیـه ۱۵(. پادزهـر ایـن اختالفـات و گامنـه زنـی هـای بی 
فایـده، درک و آمـوزش درسـت کالم خـدا مـی باشـد. حقایـق کتـاب مقـدس بایـد بـه درسـتی 
تفسـیر شـوند تا هیچ بخشـی از کتاب مقدس در تضاد با تصویر کلی ارائه شـده در آن نباشـد 
و همچنیـن از برداشـت هـای نادرسـتی کـه ممکـن اسـت باعث از دسـت رفن ایـامن فردی به 
عیسـی شـود، جلوگیـری بشـود. مسـائل بـی ربـط و ثانویـه بایـد تابـع اصـول کالم خـدا باشـند 
کـه در واقـع ایامنـداران را بـرای داشـن زندگـی پیروزمندانـه در مسـیح آماده خواهند سـاخت. 
توصیـه دوم پولـس بـرای خـود تیموتائوس اسـت تا از بحث های ناپسـند و باطـل اجتباب ورزد 
)دوم تیموتائـوس بـاب ۲ آیـه ۱۶(. موضوعـات کـم اهمیـت و نظـری نبایـد بخشـی از آمـوزه 
هـای خدمـت تیموتائـوس باشـند اگـر بخواهـد خادمی شایسـته و وفـادار در نظر گرفته شـود. 
ایـن نـوع گفتگوهـا تنهـا بـه بی خدایی بیشـر منجر شـده و ایـامن مؤمنان را تقویـت منی کند 
)دوم تیموتائـوس بـاب ۲ آیـه ۱۶(. تنهـا حقیقـت بـه خداپرسـتی و هامهنگـی در میـان ایـامن 
داران منجـر مـی شـود. دلیلـی کـه تیموتائـوس بایـد از ایـن اشـتباهات جلوگیـری کنـد و قـوم 
خـود را از آنهـا بـازدارد ایـن اسـت که آنها از میان کلیسـا ماننـد یک بیامری زدوده شـوند )دوم 
تیموتائـوس بـاب ۲ آیـه ۱۷(. در پایـان، اطاعـت از کالم خـدا پادزهر آموزه های غلط می باشـد 

)دوم تیموتائـوس بـاب ۳ آیـات ۱۴ تـا ۱۷( کـه اتحـاد کلیسـا را تهدیـد مـی کنند.

ما به عنوان یک کلیسا چگونه می توانیم از خود در برابر چنین افرادی که از طریق 
آموزه های نادرست می توانند تفرقه در میان ما ایجاد کنند، محافظت کنیم؟
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۲۰ مهر      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از نوشته های الن جی وایت: » از هم پاشیدگی پادشاهی «، صفحه ٨۷-
۹٨، از کتاب انبیا و پادشاهان؛ » پیام هشدار و استدعا «، صفحات ۲۹٨-۳۰٨، از کتاب اعامل رسوالن. 
» خـدا مـی خواهـد کـه خادمـان برگزیـده اش فـرا بگیرند کـه چگونه در تالشـی هامهنـگ با هم 
متحـد شـوند. ممکـن اسـت بـرای برخـی اینطـور بنظر برسـد تفـاوت میـان عطایـای ایشـان و دیگران 
بسـیار بـزرگ تـر از آن باشـد کـه به آنها اجـازه دهد در تالشـی هامهنگ متحد شـوند؛ هنگامی که به 
یـاد بیاورنـد کـه ذهـن هـای متفاوتـی وجود دارنـد که باید بشـارت یابنـد و اینکه برخی ممکن اسـت 
حقیقـت بیـان شـده توسـط یـک خـادم را رد کننـد، و تنهـا در صورتـی کـه ایـن حقیقـت به شـیوه ای 
دیگـر و خادمـی دیگـر بیـان شـود، قلـب هایشـان را به سـوی خدا بـاز خواهند منـود، آنهـا امیدوارانه 
تـالش خواهنـد منـود کـه در اتحـاد بـا یکدیگـر خدمت کننـد. هر چقـدر هم که اسـتعدادهای ایشـان 
گوناگـون باشـد، همـه تحـت کنـرل یک روح هسـتند. در هر سـخن و عمل، مهربانی و محبت آشـکار 
خواهـد شـد؛ و هامنطـور کـه هـر خدمتگـزار بایـد صادقانـه به وظیفـه خود عمـل کند، دعای مسـیح 
بـرای اتحـاد پیروانـش اجابـت خواهـد شـد و جهان خواهد دانسـت که این افراد شـاگردان او هسـتند 

Ellen G. White, Gospel Workers, p. 483 —  ،الـن جـی. وایـت – »

سواالتی برای بحث
1. مسئله انجام آنچه که » در نظر « یک فرد درست می باشد، موضوع جدیدی نیست. 
پُست ُمدرنیزم که ایده مرکزیت فردی یا فراگیری فکری یا اقتدار اخالقی را به چالش می 
کشد، می تواند بطور بالقوه راه را برای هرج و مرج اخالقی که کتاب مقدس نسبت به آن 
هشدار می دهد، هموار سازد. ما مسیحیان و به عنوان یک کلیسا چگونه می توانیم با این 

نوع چالش ها مقابله کنیم؟

2. در مــورد داســتان رحبعــام پادشــاه و تفرقــه در میــان اســرائیل بیاندیشــید )اول 
پادشــاهان بــاب 12(. امــروزه چــه درس هایــی در آن بــرای مــا وجــود دارد؟

ــای  ــه در کلیس ــزاع و تفرق ــری از ن ــه جلوگی ــک ب ــرای کم ــا ب ــران و اعضــای کلیس 3. رهب
ــه  ــش از آنک ــائل پی ــن مس ــری از ای ــد؟ جلوگی ــام دهن ــد انج ــی توانن ــه کاری م ــی چ محل
رشــد کننــد و وخیــم تــر شــوند، تــا چــه میــزان مهــم اســت؟ مــا بــه عنــوان اعضــای کلیســا 
چگونــه مــی توانیــم گرفتــار دامــی نشــویم کــه برخــی از اهالــی قرنتــس گرفتــارش شــدند؟ 

3. مطلــب مربــوط بــه اختــالف در امثــال ســلیمان بــاب 6 آیــات 16 تــا 19 را مطالعــه کنیــد. 
شــما بــرای جلوگیــری از اختــالف در کلیســای محلــی خــود چــه چیــزی از ایــن مــی آموزیــد؟

خالصـه: مـا در کتـاب مقدس موقعیت هایـی می یابیم که منجـر به تفرقـه گردیدند. هنگامی 
کـه قـوم خـدا در اطاعـت وفادارانـه زندگـی مـی کـرد، خطـرات تفرقـه تـا حـد زیـادی کاهـش یافـت. 

منونـه هایـی از زمـان داوران و همچنیـن زمـان حکومت رحبعام دربهـا را برای تفرقه گشـود. حتی در 

زمـان عهـد جدیـد عوامـل بالقـوه ای بـرای تفرقه باقـی مانده اسـت. درک درسـتی از کالم خدا و تالش 

مقـدس بـرای اطاعـت از آن بهریـن محافظـت در برابـر تفرقه و چند دسـتگی در میان ما می باشـند.
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داستانهای ایامنداران
21 مهر

 ادونتیستها رسود پرستشی خواندند،
کشیش ناسزا گفت

توسط اِلویس دومیرتو

مـن یـک شـبان هسـتم, چـرا کـه پدربـزرگ مـن که یـک ایامنـدار مـادام العمر 
اورتودوکـس بـود, بـر کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم صّحه گذاشـت.

هامنطـور کـه پدربـزرگ مـن پیرتـر می شـد  با پـدرم در راتِشـتی, یک روسـتای 
کوچـک واقـع در کشـور رومانی,صحبـت کـرد. او که اسـمش گِراس دومیرو اسـت, 
گفت:"اگـر مـی خواهـی به تنها کلیسـای حقیقی مسـیحی  تعلّق داشـته باشـی, تو 

بایـد به کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم بروی."
آن صحبـت بسـان دانـه ای بـود که در قلب پدرم, اورِلیان, کاشـته شـد که او را 
به جسـتجوی کلیسـای ادونتیسـت رهنمون کرد و دردوره کمونیستی کشوررومانی 
تعمیـد گرفـت. در نتیجـه، من در یک خانه ادونتیسـتی بزرگ شـدم و من و برادرم 

هر دویامن شـبان ادونتیسـت هستیم.
اّما پدربزرگم چگونه از ادونتیستها با خرب بود؟

داسـتان بـه سـالهای نخسـت ۱۹۶۰ در راتِشـتی, کـه در فاصلـه ۸۵ مایلـی)۱۳۵ 
کیلومری(شـامل پایتخـت رومانـی, بخارسـت, برمـی گردد.تنهـا بـه تعـداد هشـت 
نفـرو یـا بیشـر، ایامنداران ادونتیسـت درروسـتا زندگی می کردند کـه رسان دولت 
بـرای رسکـوب دیـن, دسـتور بازداشـت آنهـا را داد. از یـک راننـده خواسـته شـد تـا 

ادونتیسـتی هـا را توسـط اسـب و گاری بـه زنـدان منتقـل کنند.
هنگامیکـه گاری تـکان مـی خـورد و در یـک جـاّده پـر از دسـت انـداز بـه این 
سـو و آن سـو مـی رفـت, زندانیـان آن پشـت رشوع بـه خوانـدن رسود پرستشـی 
کردنـد. راننـده گـوش کـرد و از کلامت زیبایی کـه در مورد عیسـی و محبّتش گفته 
مـی شـد متحیّرشـد. او بـا خـود اندیشـید:"چطور ممکـن اسـت که این ادونتیسـت 

هـا در حالیکـه بـه زنـدان می رونـد, اینگونـه بـا شـادی آوازبخوانند؟"
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بعـد از یـک هفتـه, از راننـده خواسـته شـد تـا کشـیش کلیسـای اورتودوکـس 
متعلـق بـه روسـتا را بـه کلیسـا بـربد. گاری در مسـیرش بـه یـک بوتـه گیـر کـرد 

وکشـیش خشـمگینانه رشوع بـه ناسـزا گفـن کـرد.
راننـده بعـد از اینکـه گـوش داد، شـوکّه شـد. او با خـود فکر کرد:«چرا کشـیش 
خدایـش را بـه خاطـر یـک بوتـه ناسـزا می گویـد در حالیکه به کلیسـا مـی رود؟ و 
چـرا ایـن ادونتیسـت هـا در حالیکه به زنـدان رفتنـد, اینچنین رسودهای پرستشـی 

زیبـا را بـرای عیسـی  خوانند؟"
ایـن دو اتّفـاق تاثیـر عمیقـی بـر راننده گذاشـت و تصمیم گرفت که بیشـر در 
مـورد ادونتیسـت هـا یـاد بگیرد. بعـد از مّدتـی, او در کلیسـای ادونتیسـت تعمید 

گرفـت. راننـده دوسـت خـوب پدربزرگم بود.
اّمـا  دارد  وجـود  هنـوز  کوچـک  روسـتای  یـک  عنـوان  بـه  راتِشـتی  امـروزه 

دارد. عضـو  نفـر   ۴۰ کـه  باشـد  مـی  ادونتیسـت  قدرمتنـد  منایانگرحضـور 
مـا اغلـب اوقـات فکـر مـی کنیـم کـه مـردم بـه آنچـه کـه ما انجـام مـی دهیم 
عالقـه منـد نیسـتند, اما در همه حال نظاره گر هسـتند. گاری زندانیان ادونتیسـتها 
منـی دانسـت کـه یک راننده داشـت به رسود پرستشـی آنها گوش مـی داد-و اینکه 

ایـامن آنـان دو نسـل از ادونتیسـت های خانـواده ما را تشـکیل خواهد داد.

الویس دومیرتو, ۲۶ سـاله, شـبان وابسـته به کلیسـای ادونتیسـت روزهفتم در 
کوزا وودا در بخارسـت اسـت.
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۲۱-۲۷ مهر   درس سوم   

 » تا همه آنان همدل و هم
 رای باشند «

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: یوحنـا بـاب ۱۷ آیـات ۱ تـا ۲۶؛ اول یوحنا بـاب ۵ آیـه ۱۹؛ یوحنا باب 
۱۳ آیـات ۱۸ تـا ۳۰؛ یوحنـا بـاب ۵ آیـات ۲۰ تـا ۲۳؛ مرقس بـاب ۹ آیات ۳۸ تا ۴۱؛ مکاشـفه یوحنا 

بـاب ۱۸ آیـه ۴؛ اول یوحنـا بـاب ۲ آیـات ۳ تا ۶.

آیـه حفظـی: » فقـط بـرای اینهـا دعـا منی کنـم بلکه بـرای کسـانی هم کـه به وسـیلۀ پیام 
و شـهادت آنـان بـه مـن ایـامن خواهنـد آورد، تا همه آنـان یکی باشـند آنچنان که تـو ای پدر 

در مـن هسـتی و مـن در تـو و آنـان نیـز در مـا یکـی باشـند تـا جهان ایـامن بیاورد کـه تو مرا 

فرسـتاده ای « )یوحنـا باب 17 آیـات 20 و 21(.

انجیـل یوحنـا بـرای مـا پنجـره ای بـه افـق نگرانـی هـای بـی درنگ عیسـی می گشـاید، در 
زمانـی کـه بـه او خیانت شـد و تسـلیم مرگ گردیـد. در پنج باب بسـیار مهم )یوحنـا باب های 
۱۳ تـا ۱۷( مـا آخریـن کالم ارشـادی عیسـی را مـی بینیـم کـه بـا آنچـه گاهـی اوقـات » دعـای 

کاهـن اعظـم « نامیـده مـی شـود بـه اوج می رسـد )یوحنا بـاب ۱۷(.
» ایـن یـک طـرح مناسـب اسـت زیـرا خداوند مـا در ایـن دعا خـود را برای قربانـی تقدیس می 
کنـد کـه در آن بطـور همزمـان هم کاهن اسـت و هـم قربانی. در عین حال ایـن یک دعای تقدیس 
از طـرف کسـانی اسـت کـه این قربانی برای ایشـان ارائه شـده اسـت - حواریون کـه در باالخانه ای 
حـارض بودنـد و کسـانی که متعاقباً از طریق شـهادت آنها ایـامن خواهنـد آورد «. – اف. اف. بروس، 

F. F. Bruce, The Gospel of John )Grand Rapids: Eerdmans, 1983(, p. 328 —
در کانـون ایـن دعـا نگرانـی عیسـی بـرای اتحـاد میـان حواریونـش و کسـانی کـه بعدها به 
او ایـامن خواهنـد آورد، وجـود دارد. ایـن موضـوع کلیـدی دعـای او بـود: » مـن بـرای آنها دعا 
مـی کنـم، نـه بـرای جهـان. مـن بـرای کسـانی کـه تو بـه مـن داده ای دعا می کنـم زیـرا آنها از 
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آن تـو هسـتند. آنچـه مـن دارم از آن تـو اسـت و آنچه تـو داری از آن من اسـت و جالل من به 
وسـیله آنها آشـکار شـده اسـت « )یوحنا بـاب ۱۷ آیـات ۹ و ۱۰(.

هیـچ بحـث معنـی داری از اتحـاد کلیسـا و یکـی بودن ما در مسـیح منی توانـد بدون توجه 
دقیـق بـه ایـن دعـا کامـل شـود. عیسـی چه دعایی کـرد، بـرای چه کسـانی دعا منـود و این دعا 

امـروزه بـرای ما چـه مفهومی دارد؟

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲٨ مهر -  October ۲۰ آماده شوید.

۲۲ مهر      یکشنبه      

عیسی برای خود دعا می کند
دعـای کاهـن اعظم به سـه بخش تقسـیم می شـود. نخسـت، عیسـی بـرای خـود )یوحنا باب 
۱۷ آیـات ۱ تـا ۵(، سـپس بـرای حواریـون خویش )یوحنـا باب ۱۷ آیات ۶ تـا ۱۹( و در نهایت برای 

کسـانی کـه بعدهـا بـه او ایـامن خواهنـد آورد )یوحنا بـاب ۱۷ آیات ۲۰ تـا ۲۶( دعا می کند.

یوحنا باب 17 آیات 1 تا 5 را بخوانید. چکیده دعای او چیست و برای ما چه مفهومی دارد؟

 

عیسـی نخسـت بـرای خود شـفاعت مـی طلبد. در حـوادث قبل در انجیل یوحنا، عیسـی نشـان 
داده بـود کـه زمـان او هنـوز نرسـیده بـود )یوحنـا بـاب ۲ آیـه ۴، بـاب ۷ آیه ۳۰، بـاب ۸ آیـه ۲۰(. اما 
اکنون او می داند که زمان قربانی شـدنش فرا رسـیده اسـت. لحظه پایان بزرگ زندگی زمینی اش فرا 
رسـیده اسـت و او بـرای کامـل منـودن ماموریت خـود به قدرت نیـاز دارد. اکنون زمان دعا می باشـد.

عیسـی بـا انجـام اراده پـدر خویـش وی را جـالل خواهـد داد، حتـی اگـر مجبـور بـه تحمل 
صلیـب شـود. پذیرفـن صلیـب توسـط او نوعـی جـرب نیسـت؛ بلکـه، در حقیقـت نحـوه اعـامل 
قدرتـی اسـت کـه پـدر بـه او داده اسـت. مـرگ او مـرگ شـهادت گونـه نبـود بلکـه بـه اراده 
و خواسـت خویـش، پـدر خـود را جـالل داد و ایـن دلیلـی بـرای تجسـم یافـت او بـود:: مـرگ 

ایثارگرانـه بـر روی صلیـب بخاطـر گناهـان جهـان. 

زندگی ابدی بر طبق یوحنا باب 17 آیه 3 چه می باشد؟ شناخت خدا به چه معناست؟

 

ابتـدا و در درجـه نخسـت، عیسـی بـه ما مـی گوید که زندگـی ابدی در دانش شـخصی ما از 
خـدا یافـت مـی شـود. این نجـات از طریـق اعامل دانش نیسـت بلکـه تجربه شـناخت خداوند 
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اسـت بـه دلیـل آنچـه عیسـی بـر روی صلیـب بـرای مـا انجـام داده اسـت. ایـن دانـش از طریق 
رابطـه شـخصی بـا پـدر اتفـاق مـی افتـد. متایـل انسـانی مـا محدود منـودن دانـش بـه حقایق و 
جزئیـات مـی باشـد، امـا در اینجا عیسـی هدفـی عمیق تر و بیشـر دارد: رابطه شـخصی با خدا. 
اولیـن ظهـور عیسـی نیـز به منظور هدایـت برشی بود کهدر جسـتجوی خود بـرای دانش معنی 

دارتـر و نجـات دهنـده از خـدا و اتحـاد بـا یکدیگـر کـه از این دانش ناشـی خواهد شـد، بود.

تفــاوت میــان دانســتن در مــورد خــدا و شــناخت خــدا بطــور فــردی چــه مــی باشــد؟ 
شــما چــه تجربــه ای داشــته اید کــه بــه شــناختتان از خــدا کمــک کــرده اســت؟

۲۳ مهر      دوشنبه      

عیسی برای حواریون دعا می کند

یوحنـا بـاب 17 آیـات 9 تـا 19 را بخوانیـد. عیسـی در رابطـه بـا حواریون خویـش بطور خاص 

در مـورد چـه چیـزی دعا مـی کند؟

 

عیسـی سـپس بـرای حواریونـش کـه در خطـر جـدی از دسـت دادن ایامنشـان بـه او در 
روزهـای آینـده زمانـی کـه عیسـی دیگـر در جسـم بـا ایشـان نخواهد بود قـرار دارنـد، دعا می 

کنـد. از ایـن رو، او ایشـان را بـرای مراقبـت شـدن بـه پـدر مـی سـپارد. 
دعای عیسی برای محفوظ ماندن ایشان در این جهان می باشد. به این ترتیب، عیسی برای 
جهان دعا منی کند زیرا می داند که این ذاتاً در تضاد با اراده پدر می باشد )اول یوحنا باب ۵ 
آیه ۱۹(. اما از آنجایی که جهان مکانی است که حواریون در آن خدمت خود را انجام خواهند 
داد، عیسی دعا می کند که آنها از رشارت این جهان در امان مبانند. عیسی نگران جهان است؛ 
در واقع، او نجات دهنده آن می باشد. اما انتشار انجیل به شهادت کسانی که رفته و مژده نیک 
را موعظه خواهند کرد، گره خورده است. به این دلیل است که عیسی الزم است برای ایشان 

شفاعت کند تا اهریمن آنها را مغلوب نسازد )متی باب ۶ آیه ۱۳(.
بـا ایـن وجـود، یکـی از حواریون شکسـت خورده اسـت. در ابتدای آن شـب عیسـی اشـاره 
منـوده بـود کـه یکـی از ایشـان تصمیـم بـه خیانـت بـه او گرفته بـود )یوحنـا بـاب ۱۳ آیات ۱۸ 
تـا ۳۰(. اگـر چـه عیسـی بـه ایـن واقعیـت اشـاره مـی کنـد کـه کتـاب مقـدس خیانت یهـودا را 
پیـش بینـی کـرده بـود )مزامیـر بـاب ۴۱ آیـه ۹(، با این حـال یهـودا قربانی رسنوشـت نبود. در 
هنـگام شـام آخـر، عیسـی بـا رفتـاری از روی محبـت و دوسـتی از او درخواسـت منـود )یوحنـا 
بـاب ۱۳ آیـات ۲۶ تا ۳۰(. » در شـام عید ِپَسـح عیسـی با آشـکار سـاخن هدف خائـن، الوهیت 
خـود را اثبـات منـود. او بـا مالیمـت یهـودا را در ماموریـت حواریون مشـمول منود. امـا آخرین 
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درخواسـت محبـت مـورد بـی توجهـی قـرار گرفـت « – الن جـی. وایت، 
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 720

کند،  ایجاد  تفرقه  حواریون  میان  در  توانست  می  و حسد  رشک  دانست  می  که  عیسی 
آنگونه که در مناسبت های پیشین اتفاق افتاده بود، برای اتحاد ایشان دعا منود. » من دیگر 
ای پدر مقدس، با قدرت نام خود، کسانی را که به من داده ای حفظ فرما تا آنها یکی باشند 
هامنطوری که ما یکی هستیم « )یوحنا باب ۱۷ آیه ۱۱(. چنین اتحادی فراتر از دستاورد برشی 
می باشد. این تنها می تواند نتیجه و موهبت فیض الهی باشد. اتحاد ایشان بر پایه اتحاد پدر 

و پر می باشد و این اتحاد رشط رضوری خدمت مؤثر در آینده می باشد.
تقدیـس و تدهیـن ایشـان در حقیقـت همچنیـن بـرای خدمتشـان رضوری مـی باشـد. کار 
فیـض خـدا بـر روی قلـب هـای حواریون، ایشـان را متحـول خواهد سـاخت. اما اگر قرار باشـد 

آنهـا بـر حقیقـت خـدا شـهادت دهند، خـود بایـد بواسـطه آن حقیقت متحول شـوند.

«از جهــان نبــودن» بــه چــه معناســت؟ چــه چیــزی در مــورد مــا، زندگیمــان و نحــوه 
آن وجــود دارد کــه مــا را «از آن ایــن جهــان» نمــی کنــد؟

۲٤ مهر      سه شنبه      

» برای کسانی که به من ایامن خواهند آورد «
پـس از اینکـه عیسـی بـرای حواریونـش دعـا کرد، دعـای خـود را اینگونه بسـط داد. » برای 

آنهـا کـه بـه وسـیله کالم ایشـان به مـن ایـامن خواهنـد آورد « )یوحنا بـاب ۱۷ آیه ۲۰(.

یوحنـا بـاب 17 آیـات 20 تـا 26 را بخوانیـد. بزرگرتیـن آرزوی عیسـی برای کسـانی کـه بعد ها 

بـه پیـام انجیـل ایـامن خواهنـد آورد، چه بـود؟ چرا اهمیـت دارد که ایـن دعا برآورده شـود؟

 

از آنجایـی کـه پـدر و پـر یکـی هسـتند، عیسـی دعا منـود کـه ایامنـداران آینده نیـز یکی 
باشـند. عیسـی در برخـی قسـمت هـای انجیـل یوحنـا بـه اتحـاد پـدر و پـر اشـاره منـود. آنها 
هرگـز مسـتقل از یکدیگـر عمـل منـی کنند، بلکه همـواره در همه کارهایی کـه انجام می دهند 
متحـد مـی باشـند )یوحنـا بـاب ۵ آیات ۲۰ تـا ۲۳(. آنها محبتی مشـرک برای برش سـقوط کرده 
دارنـد و ایـن تـا حـدی اسـت کـه پدر حارض شـد پـرش را بـرای جهان بدهـد و پر نیـز مایل 

بـود زندگـی خـود را بـرای آن بدهـد )یوحنـا باب ۳ آیـه ۱۶، بـاب ۱۰ آیه ۱۵(.
اتحادی که عیسی در این دعا به آن اشاره دارد، اتحاد در محبت و هدف مانند چیزی که 
میان پدر و پر وجود دارد، می باشد. » اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه 
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خواهند فهمید که شاگردان من هستید « )یوحنا باب ۱۳ آیه ۳۵(. آشکار منودن این اتحاد 
در محبت، تأیید عمومی را برای رابطه ایشان با عیسی و پدر را به همراه خواهد داشت. » 

منایش اتحاد واقعی ایشان باید شهادتی قانع کننده از حقیقت انجیل ارائه دهد «.– 
Andreas J. Köstenberger, John, Baker Exegetical Commentary on the New 
Testament )Grand Rapids: Baker Academic, 2004(, p. 498

اینگونـه اسـت کـه جهـان خواهـد دانسـت عیسـی نجـات دهنده اسـت. بـه عبـارت دیگر، 
ایـن اتحـادی کـه عیسـی بـرای آن دعـا منود منـی توانـد نامرئی باشـد. جهـان چگونه مـی تواند 
در برابـر صداقـت انجیـل متقاعـد شـود اگـر نتوانـد محبـت و اتحـاد میان قـوم خـدا را ببیند؟

» خدا مردم را هدایت می کند تا با اتحادی کامل بر سکوی حقیقت ابدی بایستند. ... خدا 
چنین تدبیر منوده است که قوم وی همگی باید در ایامن متحد شوند. دعای مسیح درست پیش 
از مصلوب شدنش این بود که حواریون او مانند وی و پدر یکی شوند و اینکه جهان باور کند 
که پدر او را فرستاده بود. این دعای تاثیر گذار و شگفت انگیز به نسل های بعدی و حتی به 
زمان ما می رسد؛ زیرا سخنان او چنین بودند: » فقط برای اینها دعا منی کنم بلکه برای کسانی 

هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایامن خواهند آورد «. 
» پیروان مسیح باید بسیار صادقانه به دنبال پاسخ دادن به این دعا در زندگی خود باشند 

Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 4, p. 17 —  ،الن جی. وایت – »

ما در زندگی خود و کلیسا برای کمک به رسیدن به چنین اتحادی که ارائه شده است 
چه کاری انجام می دهیم؟ چرا ترک نفس و خودانکاری تا حدی برای هر یک از ما 

ضروری است چنانچه بخواهیم کلیسایمان آنگونه که باید متحد باشد؟ 

۲۵ مهر      چهارشنبه      

اتحاد میان مسیحیان

مرقـس بـاب 9 آیـات 38 تـا 41 و یوحنـا بـاب 10 آیه 16 را بخوانید. پاسـخ عیسـی به یوحنای 

رسـول چـه چیـزی دربـاره انحصـار گرایـی و قضـاوت رسیـع در مـورد کسـی کـه پیـرو واقعـی 

عیسـی مـی باشـد، بـه مـا تعلیم مـی دهد؟

 

ادونتیسـت هـای روز هفتـم متایـل داشـتند که دعای عیسـی در بـاب ۱۷ یوحنا را مسـتقیامً 
در رابطـه بـا اتحـاد کلیسایشـان درک کننـد. مـا بـرای تحقـق مأموریتـامن مبنـی بـر به اشـراک 
گذاشـن پیـام سـه فرشـته بـا جهـان، بایـد بـه عنـوان یـک کلیسـا متحـد شـویم. در ایـن مـورد 

اندکـی بحث وجـود دارد.
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امـا اتحـاد بـا مسـیحیان دیگـر چطـور؟ مـا بایـد چگونـه در پرتـو آنچه عیسـی دعا منـود، با 
ایشـان ارتباط داشـته باشـیم؟ 

شـکی نیسـت مـا بـاور داریـم که خدا بـه غیر از مـا در کلیسـاهای دیگر نیز افـراد وفاداری 
دارد. عـالوه بـر ایـن، کتـاب مقـدس مشـخص مـی سـازد کـه خـدا حتـی در بابـل نیـز افـراد 
وفـاداری دارد: » از او بیـرون آییـد ای قوم من، مبادا در گناهان او سـهیم شـوید و در بالهایش 

رشیـک گردیـد « )مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۸ آیه ۴(.
ما همچنین می دانیم که بر طبق کتاب مکاشفه یوحنا، ارتداد زیادی میان کسانی که ادعای ایامن 
به مسیح را دارند، وجود دارد و اینکه در روزهای پایانی، بسیاری از مسیحیان با یکدیگر و حکومت 
متحد خواهند شد تا جفائی که در مکاشفه یوحنا باب ۱۳ آیات ۱ تا ۱۷ به تصویر کشیده شده است 
را به انجام رسانند. بنابراین، ادونتیست ها همیشه بسیار مراقب دخیل شدن در فراخوان اتحاد با 

کلیساهای دیگر، آنگونه که در جنبش اتحاد جهانی کلیسا دیده می شود، بوده اند.
پس چگونه ما باید با دیگر فرقه ها در ارتباط باشیم؟ الن جی. وایت من زیر را در رابطه 
با کار کردن کلیسای ادونتیست روز هفتم با سایر مسیحیان دست کم در مورد این موضوع 
خاص نوشت: » چنان که عامل انسانی اراده خود را تسلیم اراده خدا می سازد، روح القدس بر 
قلب های کسانی که آن فرد به ایشان خدمت می کند، تاثیر می گذارد. به من نشان داده شده 
است که ما نباید از کارکنان اتحادیه اعتدال مسیحی زنان اجتناب کنیم. با متحد شدن با ایشان 
در پرهیز کلی ما موقعیت خود در مورد نگه داشن روز سبت را تغییر منی دهیم، و می توانیم 
قدردانی خود از موقعیت ایشان در مورد موضوع اعتدال را نشان دهیم. ما با بازکردن درب و 
دعوت ایشان به متحد شدن با ما در مسئله اعتدال، از کمک ایشان در زمینه اعتدال مطمنئ 
می شویم؛ و آنها با متحد شدن با ما، حقیقتی را که روح القدس منتظر قرار دادن بر قلب های 

Welfare Ministry, p. 163 – .» ایشان است را خواهند شنید
اگـر چـه او در زمانـی خـاص بـا مسـئله ای خـاص روبـرو بـود، اصولـی را ارائه مـی دهد که 
مـا مـی توانیـم در مـورد ارتبـاط بـا دیگـر مسـیحیان بویـژه در زمینـه مسـئله متحد شـدن برای 

یک هـدف، دنبـال کنیم.
نخسـت، مـا مـی توانیـم در زمینـه منافع مشـرک اجتامعـی با ایشـان همکاری کنیـم. دوم، 
اگـر مـا بـا ایشـان متحـد شـویم، باید آن را به شـیوه ای انجام دهیـم که باورهـا و روش های ما 
را بـه خطـر نیانـدازد. سـوم، مـا مـی توانیـم و باید از ایـن » وحدت « برای به اشـراک گذاشـن 

حقایـق بـا ارزشـی کـه با آنها برکـت داده شـده ایم با دیگـران اسـتفاده کنیم.

۲۶ مهر      پنجشنبه      

یک ایامن با محبت به اشرتاک گذارده می شود

در یوحنـا بـاب 17 آیـه 3، عیسـی فرمـود کـه زندگی ابدی شـناخت خـدا می باشـد. اول یوحنا 



30

بـاب 2 آیـات 3 تـا 6 را بخوانیـد. شـناخت خـدا بـه چـه معناسـت؟ مـا شـناخت مان را از خـدا 

چگونـه در زندگـی روزانه نشـان مـی دهیم؟

 

بطور کلی، هنگامی که مردم در جامعه امروزی خود را شهروندان مطیع قانون می نامند، 
اغلب، التزام های کتاب مقدسی مبنی بر نگه داشن فرمان های خدا را کم اهمیت جلوه می 
دهند. برخی حتی چنین استدالل می کنند که فیض خدا احکام خدا را از بین می برد. اما این 
آموزه کتاب مقدسی منی باشد: » نگه داشن فرمان ها رشطی برای شناخت خدا نیست بلکه 
نشانه ای است که ما خدا/عیسی را می شناسیم و او را دوست داریم. از این رو، شناخت خدا 
 John )Nampa, Idaho: Pacific — » تنها دانشی نظری منی باشد بلکه منجر به عمل می شود

Press, 2009(, p. 39 Ekkehardt Mueller, The Letters of
عیسی خود چنین تأکید منود: » اگر مرا دوست دارید دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد. 
هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل مناید، او کسی است که مرا دوست دارد « )یوحنا 
باب ۱۴ آیات ۱۵ و ۲۱(. » ما چگونه می دانیم که فرزندان خدا را دوست داریم؟ از اینکه خدا 
را دوست داریم و مطابق احکام او عمل می کنیم، زیرا محبت به خدا چیزی جز اطاعت از 

احکام او نیست و این احکام بار سنگینی نیست « )اول یوحنا باب ۵ آیات ۲ و ۳(.

یوحنـا بـاب 13 آیـات 34 و 35 را بخوانیـد. عیسـی چـه فرمـان جدیـدی بـه حواریونـش داد و 

ایـن چگونـه بـه موضـوع اتحـاد میـان پیـروان عیسـی مرتبط می شـود؟

 

فرمان محبت به همسایه به خودی خود جدید نبود؛ می توان آن را در دستورالعمل هایی 
که خدا به موسی داد، یافت )الویان باب ۱۹ آیه ۱۸(. آنچه جدید است، فرمان عیسی برای 
حواریون مبنی بر محبت به یکدیگر آنگونه که خود ایشان را دوست داشت، می باشد. الگوی 

عیسی از محبت ایثارگرانه، اصل اخالقی جدیدی برای جامعه مسیحی می باشد.
چه معیار شگفت انگیزی در مقابل ما قرار گرفته است! زندگی عیسی ابراز عملی محبت، 
در عمل بود. کل کار فیض، یک خدمت مستمر از روی محبت، انکار نفس و تالش فداکارانه 
می باشد. ما می توانیم تصور کنیم که زندگی مسیح یک تجلی بدون وقفه از محبت و فداکاری 
برای خیریت دیگران بود. اصلی که مسیح را برانگیخت باید قوم او را در متام برخورد هایشان با 
یکدیگر برانگیزد. چنین محبتی، شهادتی بسیار قدرمتند برای جهان خواهد بود. و چنین محبتی 

همچنین، نیرویی قدرمتند برای اتحاد میان ما ارائه خواهد داد.

مــا چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم کــه نســبت بــه دیگــران چنیــن محبــت فداکارانــه 
ای کــه عیســی آشــکار نمــود را نشــان دهیــم؟
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۲۷ مهر      جمعه      

تا  باشیم  اعتامد رسور غایب خود می  تفکری فراتر: »ما مبارشینی هستیم که مورد 
از خانواده و منافعش که برای خدمت به آنها به این جهان آمد، مراقبت کنیم. او به آسامن 
بازگشته است و ما را مسئول منوده است و انتظار دارد هوشیار و منتظر بازگشتش باشیم. بیایید 
در برابر این اعتامد وفادار باشیم تا مبادا ناگهان او ما را در خواب بیابد.« — الن جی. وایت، 

Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 8, p. 37
»مـردم بایـد بـا تقـدس عهد هایشـان تحت تأثیر قـرار بگیرنـد و در امور خدا متعهد شـوند. 
چنیـن تعهداتـی معمـوالً ماننـد قـرارداد بیـن انسـان ها الـزام آور منی باشـد. امـا اگر وعـده ای با 
خـدا بسـته شـود، آیـا تقدس آن کمـر خواهد بـود؟ از آنجایی کـه فاقد برخـی اصطالحات فنی 
اسـت و منـی توانـد توسـط قانـون قابـل اجـرا باشـد، آیـا یک فرد مسـیحی بایـد تعهـد آن را که 
برایـش قـول داده اسـت، نادیـده بگیـرد؟ هیـچ سـند یـا تعهد قانونـی الزامی تـر از تعهد بسـته 
 Ellen G. White Comments, The SDA ،شـده برای امور خدا نیسـت.« — الن جی. وایت

Bible Commentary, vol. 6, p. 1056

سواالتی برای بحث
ــرای کلیســای مــا بســیار مهــم  ــا ب ــاب 71 یوحن 1. چــرا تحقــق دعــای عیســی در ب
اســت؟ تمایــل عیســی بــرای اتحــاد کلیســای قــرن اول چــه چیــزی در مــورد خواســته 

اش بــرای کلیســای امــروزی مــا نمایــان مــی ســازد؟
ــیحیان  ــر مس ــا دیگ ــاص ب ــائلی خ ــا مس ــه ب ــما در رابط ــی ش ــای محل ــا کلیس 2. آی
مشــارکت نمــوده اســت؟ آیــا ایــن مشــارکت بــه خوبــی پیــش رفــت؟ مــا در زمــان 
مناســب چگونــه مــی توانیــم بــدون بــه خطــر انداختــن حقایقــی کــه بــه مــا داده 

ــا آنهــا همــکاری کنیــم؟ شــده اســت، ب
3. پیامدهـای ایـن بیانیـه در جـدال عظیـم چـه مـی باشـند. چگونـه می توانیـم این 
را در میـان خـود واقعـی سـازیم؟ » اگـر قـوم خـدا نـور را آنگونـه کـه از کالمـش بـر 
ایشـان مـی تابـد، دریافـت کننـد، بـه اتحـادی کـه مسـیح برایـش دعـا نمـود خواهند 
رسـید، اتحـادی کـه رسـول اینگونـه توصیـف مـی کنـد، ’بـرای حفـظ آن وحدتـی کـه 
روح القـدس بوجـود مـی آورد و بـا رشـته هـای صلح و صفا به هم پیوسـته می شـود 
نهایـت کوشـش خـود را بکنیـد. همانطـور کـه یـک بـدن و یـک روح القـدس اسـت 
خـدا نیـز در وقتـی کـه شـما را خوانـد یک امیـد به شـما داده اسـت. و همچنین یک 
خداونـد و یـک ایمـان و یـک تعمیـد وجود دارد. افسسـیان بـاب 4 آیات 3 تـا ‘5 « – 

Ellen G. White, The Great Controversy, p. 379 ،الـن جـی. وایـت

خالصه: دعای کهانت اعظمی عیسی در باب ۱۷ یوحنا یادآوری از این است که عیسی 
همچنان نگران اتحاد کلیسا در زمان حال می باشد. دعای او باید دعای ما باشد و ما باید به 
دنبال روش هایی برای تحکیم ایامن خود در کالم خدا باشیم. محبت برای یکدیگر نیز باید 

مشخصه ارتباط ما با همه از جمله دیگر مسیحیان، بی توجه به تفاوت های دینی مان باشد.
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داستانهای ایامنداران
29 مهر

خدا یک گودی را پر می کند
توسط اندرو مک چسنی, ماموریت ادونتیست

فرانـک کانریـل, یـک شـبان بازنشسـته ادونتیسـت در اسـرالیا, موقعـی کـه 
دکرهـا تشـخیص دادنـد کـه او رسطان پوسـت دارد شـوکه شـد. اّمـا چیزدیگری که 
بعـد از دو هفتـه بـه وجـود آمـد و بیشرشـگفتزده کرد, وجود یک گـودی در رسش 
بـود کـه شـفا یافـت و دکـر هـا را درحیرتی کـه به آن معجـزه می گویند, فـرو برد.

رسطـان فرانـک کـه در رسش بـود واز نـوع درجـه چهـارم ِمالنومـا, یـک نـوع 
رسطـان پوسـت, بـود در سـال ۲۰۱۴  تشـخیص داده شـد. فرانـک ۷۲ سـاله گفت:" 
آن واقعـا حیـرت آور بـود وقتـی کـه شـنیدم کـه اگـر داروهـای جدیـد موثّرنبودند, 

مـن شـانس  بیشـری منی توانسـتم داشـته باشـم."
یـک شـبان او را مسـح کـرد و مـردم بـرای او دعـا کردنـد. چنـد عمـل جرّاحـی, 
درمـان تشعشـعی, و ایمونـو تراپـی هـا بـه همـراه همرش,مارلـن, کـه در کنار او 

بـود بـر روی فرانـک انجام شـد. 
عـوارض هـای جانبـی بعـد ازعمـل جرّاحـی کـه در آن دکرهـا یـک ِمالنومـا 
ی بـزرگ را از پشـت رسفرانـک برداشـته بودنـد, بـه وجـود آمـد کـه باعـث شـد 
جمجه رسش بیرون باشـد. پرسـتارها زخم را پوشـاندند و منتظر ماندند تا پوسـت, 

جمجمـه را بپوشـاند و بعـدا همـرش مراقبـت کـرد.
در ابتدا زخم به خوبی بهبود پیدا کرد, اّما بعدا رشد پوست متوقّف شد. 

یـک روز کـه جمجـه بیـرون بود, رنگ آن از سـفید بـه زرد تغییررنـگ داد. یک 
جـرّاح پالسـتیک بـرای فرانـک  تشـخیص های اختـالل آور را داد که پوسـت جمجه 
مـرده اسـت. جـرّاح بـه مشـاوره جرّاحـان پالسـتیک فـرا خوانـده شـد, ودوجـرّاح 
تصمیـم گرفتنـد کـه عمـل جرّاحـی بزرگـی را بـا همیـاری جـرّاح مغـز و اعصـاب, 
انجـام دهنـد. جرّاحـی پیچیـده هشـت الی ده سـاعت زمان نیاز داشـت تـا دکرها 

بتواننـد بـه جـای جمجمـه فرانـک, از یـک جمجمـه مصنوعـی اسـتفاده کنند.
مارلِن در یک ایمیلی به دوستان نوشت:" خربها برای ما شوکّه کننده بود.«

بعـد از گذشـت چنـد روز, وقتـی کـه مارلِـن پانسـامن رس فرانـک را عـوض می 
کـرد, یـک قطعـه از جمجمـه کـه رنگش تغییـر یافته بود بـه همراه پانسـامن کنده 
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شـده و بـه دسـت مارلـن افتـاد. مارلـن گفـت:" نزدیک بـود ازترس بیهوش شـوم."
در زیـرآن قطعـه ای کـه از جمجمـه جداشـده بود, او می توانسـت پوسـت رس 

فرانـک را کـه رشـد کرده بـود و گودی را پوشـانده بـود, ببیند.
بعـد از بیشـر از دو روز, سـه نفـر متخّصـص فرانک را معاینـه کردند تا بفهمند 
چـه اتّفاقـی در حـال افتادن اسـت. او یاد گرفت که جمجمه انسـان دارای سـه الیه 
اسـت؛ و پوسـتش در زیـر الیـه اّولی در حال رشـد بـوده اسـت,و در نهایت به الیه 

باالیـی فشـار آورده و الیـه جمجمه را از جایش کنده اسـت. 
متخصصیـن پزشـکی اعـراف کردنـد کـه این یـک معجزه اسـت. مارلِـن گفت:" 

آنهـا گفتنـد کـه چـه کسـی از شـام مراقبت مـی کند؟"
تریـن  عالـی  عنـوان  بـه  خـدا  بـه  مارلـن  و  چـپ,  سـمت  فرانک,تصویـر 
برگشـت. خانـه  بـه  فرانـک  و  شـد  ابطـال  جراحـی  عمـل  کردنـد.   دکراشـاره 

مارلـن گفـت:" خـدا مـی داند که چـه اتفاقی می افتـد و زمانهای خدا عالی اسـت. 
تنهـا چیـزی کـه مـی توانیـم بگوییم این اسـت که جالل بر خـدا باد!."
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۲٨ مهر – ۴ آبان   درس چهارم   

کلیدی برای اتحاد

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: افسسـیان بـاب ۱ آیـات ۳ تـا ۱۴؛ غالطیان بـاب ۴ آیه ۷؛ افسسـیان 
بـاب ۲ آیـات ۱۱ تـا ۲۲، بـاب ۴ آیـات ۱ تـا ۶ و ۱۱؛ متـی بـاب ۲۰ آیـات ۲۵ تـا ۲۸؛ افسسـیان 

بـاب ۵ آیـه ۱۵ تـا بـاب ۶ آیه ۹.

آیه حفظی: » خدا آن چه را که منظور نظرش بود بجای آورد و نقشۀ نهان خود را که قبالً 
در شخص مسیح تحقق یافته بود، با دانش و بینش بر ما آشکار ساخته است که در وقت معین 

نقشه او عملی شود و کلیۀ کائنات یعنی همۀ چیزهایی که در آسامن و زمین هستند تحت 

فرمان مسیح با هم جمع شوند  « )افسسیان باب 1 آیات 9 و 10(.

افسس مرکز عمده تجارت و نفوذ در آسیای صغیر بود. کلیسا در افسس از یهودیان، غیر 
یهودیان و مردمی از همه اقشار جامعه تشکیل شده بود. چنین عضویت متنوعی ممکن بود 
مانند جهانی که در آن زندگی می کردند، در معرض درگیری باشد؛ یعنی، اگر برای مسیح و 
بنابراین، نگرانی پولس برای  با یکدیگر نداشتند.  او  ایشان به عنوان اعضای بدن  اتحادی که 

اتحاد میان پیروان مسیح موضوع اصلی رساله وی به افسسیان می باشد.
مفهـوم پولـس از اتحـاد دو بُعـد دارد: اتحـاد در کلیسـا، جایـی کـه یهودیان و غیـر یهودیان 
بـه عنـوان یـک بـدن در مسـیح - بـا هـم هسـتند؛ و اتحـاد در جهـان، کـه در آن همـه چیز در 

آسـامن و زمیـن یگانگـی نهایـی خود را در مسـیح مـی یابند.
رسچشمه این اتحاد، مسیح است. عبارت پولس، » در مسیح « یا  » با مسیح « به دفعات در این 
رساله بکار برده شده است تا آنچه خدا برای ما و جهان از طریق زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح 
انجام داده است را نشان دهد. هدف نهایی خدا در نقشه نجات، متحد ساخن دوباره همه چیز از 

طریق مسیح می باشد. این اتحاد تنها در پایان زمان بطور کامل آشکار خواهد شد.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۷ اکترب – October ۲۷  آماده شوید.
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۲۹ مهر      یکشنبه      

برکات در مسیح

افسسـیان بـاب 1 آیـات 3 تـا 14 را بخوانیـد. بـر طبـق گفتـه پولـس در اینجـا، چـه چیـزی در 

مسـیح بـه ما داده شـده اسـت؟

 

پیروان عیسی چیزهای زیادی دارند تا خدا را بخاطر آن شکرگزاری کنند. در مسیح، خدا 
با تصمیم خود ما را به عنوان پران و دخرانش به فرزندی پذیرفته است و اینکه منایندگان 
او در جهان باشیم. پولس برای توصیف رابطه جدید ما با خدا در مسیح، از تصاویر بسیاری 
استفاده می کند. در میان این تصاویر، تصویر به فرزند خواندگی گرفن به موضوع وحدت این 
درس اشاره دارد. ما در مسیح به فرزند خواندگی قبول شده ایم و به خانواده خدا تعلق داریم. 
این تصویر خانواده نیز به عهد خدا با فرزندان ارسائیل اشاره دارد. در زمینه رساله پولس، غیر 
یهودیانی که عیسی را به عنوان مسیح موعود می پذیرند نیز فرزندان خدا و وارث وعده های 
داده شده به ارسائیل می باشند )رومیان باب ۸ آیه ۱۷، غالطیان باب ۴ آیه ۷(. مزیت این رابطه 
با مسیح، در مسیح بودن، برای اتحاد متام مسیحیان اساسی می باشد. این عبارت همچنین به 
ما می گوید که این از ابتدا متایل خدا بوده است که متام برشیت را بار دیگر با مسیح متحد 
سازد. و دانسن اینکه عیسی در خانواده خدا هیچ موقعیت ویژه ای ارائه منی دهد: ما همه 

فرزندان خدا هستیم که بطور یکسان مورد محبت و توجه او قرار داریم.
برخی با خواندن مسـئله مربوط به رسنوشـت در این عبارت رسدرگم می شـوند )افسسـیان 
بـاب ۱ آیـات ۵ و ۱۱(. ایـن وعـده کـه خـدا مـا را برگزیـده تـا نجـات یابیـم همچنیـن بـه ایـن 
موضـوع اشـاره دارد کـه خـدا برخـی را انتخـاب کـرده تـا نابـود شـوند. امـا ایـن تعلیـم کتـاب 
مقدسـی منـی باشـد. بلکـه خـدا پیـش از بوجـود آمدن جهان، نقشـه نجـات را آماده سـاخت تا 
باشـد کـه همـه نجـات یابنـد. » زیـرا خـدا جهانیـان را آنقـدر محبـت منود کـه پـر یگانه خود 
را داد تـا هـر کـه بـه او ایـامن بیاورد هالک نگـردد بلکه صاحـب حیات جاودان شـود « )یوحنا 
بـاب ۳ آیـه ۱۶؛ اول تیموتائـوس بـاب ۲ آیـه ۶ و دوم پطـرس بـاب ۳ آیـه ۹ را نیـز ببینید(. خدا 
از قبـل مـی دانـد کـه چه کسـی پیشـنهاد او برای نجـات را خواهـد پذیرفت، اما ایـن مطلب به 
مثابـه تقدیرتصمیـم فـردی منـی باشـد. نجات بـه دلیل آنچه مسـیح برای مـا انجام داده اسـت، 
بـه متـام برشیـت ارائـه شـده اسـت. پرسـش ایـن اسـت: مـا چگونه بـه این پیشـنهاد پاسـخ می 

دهیـم؟ خـدا بـرای نجـات هیچ کـس از اجبار اسـتفاده منـی کند. 
» در شورای آسامن ترصیح شده است که گرچه برش خطاکار است، نباید در نافرمانی اش 
نابود شود بلکه از طریق ایامن به مسیح به عنوان جایگزین و ضامن، از طرف خدا انتخاب شود 
و مقدر شود که بر طبق ُحسن اراده عیسی مسیح به فرزندی پذیرفته شود. خدا می خواهد 
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متام انسان ها نجات یابند؛ زیرا رشایط فراوان در فرستادن تنها پر یگانه خود برای پرداخت 
جریمه برش بوجود آمده است. کسانی که نابود می شوند به این دلیل خواهند بود که منی 
 Ellen G.  — ،پذیرند که از طریق عیسی مسیح فرزندخوانده خدا باشند « – الن جی. وایت

White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1114

۳۰ مهر      دوشنبه      

شکسنت دیوار
برخی از عمیق ترین تفرقه ها در میان مردم به واسطه تفاوت های نژادی، قومی و مذهبی 
بوجود آمده اند. در بسیاری از جوامع، کارت های شناسایی نشان دهنده قومیت و مذهب 
افراد می باشند و این متایز ها اغلب با امتیاز ها و محدودیت هایی که مردم باید روزانه با آنها 
زندگی کنند، در ارتباط می باشد. هنگامی که جنگ یا درگیری بوجود می آید، این عالئم هویتی 

و تفاوت ها اغلب به بهانه ای برای رسکوبی و خشونت تبدیل می شوند.

در افسسـیان بـاب 2 آیـات 11 تـا 22، پولـس راه بهرتی برای جامعه مسـیحی نشـان می دهد. 

رابطـه مـا بـا مسـیح چگونـه بـر تفـاوت هـای مـا تأثیر مـی گـذارد؟ چه چیـزی با مرگ عیسـی 

بـر روی صلیب درهم شکسـته شـد؟

 

پولس از افسسیان می خواهد تا زندگی خود را پیش از اینکه فیض خدا را در مسیح دریافت 
کنند بیاد بیاورند. تفاوت های قومی، فرهنگی و دینی در میان گروه های مردم، دشمنی و درگیری 
ایجاد کرده بود. اما خرب خوب این است که همه ما در مسیح یکی هستیم و نجات دهنده و 
خداوند یکسانی داریم. ما همگی به قوم خدا تعلق داریم. » اما اکنون شام که دور بودید به وسیله 

اتحاد با مسیح عیسی و ریخن خون او نزدیک شده اید « )افسسیان باب ۲ آیه ۱۳(.
معبـد کهـن اورشـلیم دیـواری داشـت کـه بخـش هـای معبد را کـه تنهـا قابل دسـرس برای 
قـوم یهـود بـود، تفکیـک مـی منود. ایـن دیـوار کتیبه ای داشـت کـه بیگانـگان را از جلوتر رفن 
بـاز مـی داشـت کـه در صـورت تخلف جـزای آن مرگ بود. بر اسـاس ایـن قانون بـود که پولس 
در هنـگام ورودش بـه معبـد پـس از سـفر ماموریتی خود، بـه رسپیچی متهم شـد. هنگامی که 
پولـس دسـتگیر شـد بـه ایـن متهم شـد کـه فردی اهل افسـس بـه نـام تروفیمـس را وارد بخش 
یهـودی معبـد کـرد )اعـامل رسـوالن بـاب ۲۱ آیـه ۲۹(. پولـس در ایـن رسـاله اسـتدالل می کند 
کـه » مسـیح صلـح و صفـا را میـان یهـود و غیـر یهـود بوجـود آورد و ایـن دو را بـا هـم متحـد 
سـاخت و دیواری که آنان را از هم جدا می کرد درهم شکسـت « )افسسـیان باب ۲ آیه ۱۴(.

در مسـیح، ایامنـداران فرزنـدان ابراهیـم هسـتند و ختنـه قلـب را دریافت مـی کنند. ختنه 



37

جسـمی کـه خـدا بـه ابراهیم داد بـه ختنه روحانی کـه ایامنداران در مسـیح دریافـت خواهند 
منـود، اشـاره دارد )تثنیـه بـاب ۱۰ آیـه ۱۶ را ببینیـد(. » شـام نیـز در اتحاد با او ختنه شـده اید، 
ختنـه ای کـه بـه دسـت انسـان صـورت نگرفتـه اسـت بلکـه بـه وسـیله ختنـه مسـیح کـه قطع 

طبیعـت نفسـانی اسـت بـه عمـل می آیـد « )کولسـیان باب ۲ آیـه ۱۱(.

بار دیگر افسسیان باب 2 آیات 11 تا 22 را بخوانید. ما واقعیت آنچه پولس در اینجا 
نوشته است را در کلیسای خودمان مشاهده می کنیم ؟ چه چالش هایی باقی می مانند؟

۱ آبان      سه شنبه      

اتحاد در یک بدن
پولس در سخنان الهام بخش خود به افسسیان به صورت  کاربردی عمل می کند. اتحادی 
که میان یهودیان و غیر یهودیان و میان مردمی با پیش زمینه های فرهنگی و قومی متفاوت 
وجود دارد، یک افسانه یا ساختاری نظری منی باشد؛ این یک واقعیت است که می طلبد » ما 

زندگیامن شایسته مقامی باشد که به آن خوانده شده ایم « )افسسیان باب ۴ آیه ۱(. 

بـر طبـق افسسـیان بـاب 4 آیـات 1 تـا 3، مسـیحیان بایـد بـه چـه روشـی شایسـته فراخوانده 

شـدن خود در مسـیح باشـند؟

 

نتیجه عملی این فضایل و فیوضات در زندگی مسیحی » به حفظ وحدتی که روح القدس 
بوجود می آورد» کمک می کند و با رشته های صلح و صفا به هم پیوسته می شود، کمک می 
کند )افسسیان باب ۴ آیه ۳(. متام این ویژگی ها ریشه در محبت دارند )اول قرنتیان باب ۱۳ 
آیات ۱ تا ۷(. اعامل همیشگی محبت باعث حفظ روابط میان برادران و خواهران می شود و 
صلح و اتحاد را در جامعه مسیحی و فراتر از آن ترویج می دهد. اتحاد در کلیسا، محبت خدا 
را به شیوه هایی منحرص به فرد که دیگران می توانند شاهدش باشند، آشکار می سازد. کلیسا 

فراخوانده شده است که بویژه در زمان نزاع، تفرقه و جنگ چنین شاهدی باشد. 

افسسیان باب 4 آیات 4 تا 6 را بخوانید. در  این سه آیه موضوع اساسی مورد بحث چیست؟ 

 

پولـس در نخسـتین آیـات ایـن بـاب، عالقـه عمیـق خـود به وحـدت در کلیسـا را بیـان می 
کنـد. او بـا نصیحـت بـه اتحـاد )افسسـیان بـاب ۴ آیـات ۱ تا ۳( سـخن خـود را آغاز مـی کند و 
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بـا فهرسـتی از هفـت مولفـه ای کـه ایامنـداران را متحـد می سـازد ادامـه مـی دهد )افسسـیان 
بـاب ۴ آیـات ۴ تـا ۶(. اتحـاد چیـزی اسـت کـه ایامنـداران همزمـان در حـال حـارض آنـرا دارند 
)افسسـیان بـاب ۴ آیـات ۴ تـا ۶(، چیـزی کـه باید بطـور مـداوم روی آن کار شـده و باید حفظ 
شـود )افسسـیان بـاب ۴ آیـات ۱ تـا ۳(، و چیـزی کـه هـدف آینـده ای کـه مـا در تـالش بـرای 

رسـیدن بـه آن هسـتیم، مـی باشـد )افسسـیان باب ۴ آیـه ۱۳(.
» رسول برادران خود را ترغیب می کند که در زندگی خود قدرت حقیقتی را که به ایشان 
ارائه داد، آشکار سازند. آنها باید به واسطه فروتنی و مهربانی، بردباری و محبت منونه ای از 
شخصیت مسیح و برکات نجات او می بودند. تنها یک بدن، یک روح، یک خداوند و یک ایامن 
وجود دارد. همه ایامندران به عنوان اعضای بدن مسیح توسط یک روح و یک امید رسزنده 
شده اند. تفرقه در کلیسا، مذهب مسیح را در برابر جهان خوار می سازد و به دشمنان حقیقت 
فرصت می دهد تا طریق های خود را توجیه کنند. دستور العمل های پولس تنها برای کلیسای 
زمان وی نوشته نشده بودند. خدا تدبیر منود که آنها باید برای ما نازل گردند. ما برای حفظ 
 Ellen G. White, — ،اتحاد در حلقه صلح چه کاری باید انجام می دهیم؟ « – الن جی. وایت

Testimonies for the Church, vol. 5, p. 239

شــما در حــال حاضــر بــه منظــور اطمینــان یافتــن از اینکــه » شایســته مقامــی کــه بــه 
آن خوانــده شــده ایــد زندگــی مــی کنیــد «، چــه انتخــاب هایــی مــی توانیــد بکنید؟

۲ آبان      چهارشنبه      

رهربان کلیسا و اتحاد
» اما به همه ما فردا فرد بر حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیه خاصی داده شده است 
« )افسسیان باب ۴ آیه ۷(. در حالی که نجات موهبتی است که به متام کسانی که بخواهند 
عطا خواهد شد، برخی از عطایای روحانی به افرادی خاص برای اهدافی خاص داده شده اند. 

افسسیان باب 4 آیه 11 را بخوانید. خدا چه عطایای رهربی به کلیسا می دهد؟

 

بـر طبـق افسسـیان بـاب 4 آیـه 12، هدف خـدا از ارزانی داشـنت عطایای مخصـوص رهربی به 

کلیسـا چـه مـی باشـد؟ این عطایـا چگونه بـه یکدیگر مربوط می شـوند؟

 

همه مسیحیان به نوعی خادمان خدا و انجیل هستند. مأموریت مسیح در متی باب ۲۸ 
آیات ۱۹ و ۲۰ به متام مسیحیان داده شده است که بروند و متامی ملت ها را شاگرد ساخته، 
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یا  از جمله شبان ها  افراد خاص  از  تعداد کمی  به  تنها  کار خدمت  تعمید و آموزش دهند. 
بشارت دهندگان داده نشده است، بلکه به متام کسانی که نام مسیح را با خود دارند، داده 
شده است. هیچ کس منی تواند خود را از کار انتشار انجیل معاف بداند و هیچ رهرب کلیسایی 
منی تواند ادعا کند که مأموریتی ویژه دارد. عطایای روحانی رهربی بطور خاص برای تقدیس 

کلیسا می باشند. رهربان کلیسا باید اتحاد را پرورش، ترویج و تقویت منایند.
فهرست پولس از عطایای رهربی به ما می گوید که این نقش ها همچنین برای مجهز ساخن 
افراد ویژه  این مسئولیت برخی  افراد گمراه می باشند.  قوم خدا به منظور بشارت دادن به 
در کلیسا می باشد که به دیگران کمک کنند تا ماموریت و خدمت خود برای مسیح را انجام 
دهند و بدن مسیح را تقدیس منایند، » تا ما همه به آن وحدتی که در ایامن و شناسایی فرزند 
خداست دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت می شود، به انسانیت کامل 
برسیم « )افسسیان باب ۴ آیه ۱۳(. الگوی نحوه رهربی عیسی باید ما را در شیوه خدمتامن 
هدایت کند. عیسی آمد که به دیگران خدمت کند نه اینکه به او خدمت شود )متی باب ۲۰ 

آیات ۲۵ تا ۲۸(؛ ما نیز باید برویم و این کار را انجام دهیم.
در میـان انسـان هـا متایلی قوی به مسـتقل بودن و پاسـخگو نبودن به دیگـران وجود دارد. 
بطـور خـاص، جامعـه غربـی از ایـن متایـل رنـج مـی بـرد. با ایـن وجـود، پولس بـه ما یـادآوری 
مـی کنـد کـه هیـچ مسـیحی در این جهان تنها نیسـت و اینکه مـا جامعه ای ایامنـی با رهربانی 
روحانـی را تشـکیل مـی دهیـم کـه بـه ما کمـک می کننـد یکدیگر را در طول سـفر مشـرکامن 

تشـویق مناییـم. مـا همه با هم، بخشـی از بدن مسـیح هسـتیم.

شــما چــه عطایــای روحانــی داریــد و چگونــه آنهــا را بــرای اتحــاد  در کلیســای محلــی 
خــود بــکار مــی برید؟

۳ آبان      پنجشنبه      

روابط انسانی در مسیح
مسیحیت مذهب ارتباطات است: ارتباط با خدا و با یکدیگر. ادعای داشن رابطه ای عمیق 
با خدا بدون اینکه بر رابطه ما با دیگران تأثیر بگذارد، بی معنی می باشد. مسیحیت منی تواند 
در جزیره ای تنها زندگی شود. اصول اتحادی که پولس در این رساله خود به افسسیان بیان می 

کند، همچنین در مورد نحوه ارتباط ما با دیگران قابل اجرا می باشند.

افسسـیان بـاب 5 آیـات 15 تـا 21 را بخوانیـد. پولـس در آیـه 21 چـه چیـزی به ما مـی گوید؟ 

رابطـه میان تسـلیم شـدن و وحدت چیسـت؟
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نصیحـت پولـس مبنـی بـر اینکه تسـلیم یکدیگر باشـیم با عبـارت » پر شـدن از روح القدس 
« در افسسـیان بـاب ۵ آیـه ۱۸ مرتبـط اسـت. پـر شـدن از روح القـدس، اصطالحـی اسـت کـه 
بـرای تسـلیم شـدن در برابـر یکدیگـر بـکار مـی رود. ایـن مطلـب بـه رفتـار مناسـب خاضعانه 
و بـا مالحظـه معطـوف مـی شـود کـه مـا بایسـتی نسـبت به مـردم داشـته باشـیم.  البتـه، این 
ویژگـی طبیعـی بسـیاری از شـخصیت ها منی باشـد، بلکـه نتیجه سـاکن شـدن روح در قلب های 
مـا می باشـد. ایـن عطـای هـامن روح اسـت کـه پیونـد اتحـاد در مسـیح اسـت. بـر اسـاس ایـن 
دیـدگاه، تسـلیم شـدن یـک خصوصیـت باطنـی اسـت کـه بیانگـر احـرام مـا بـرای مسـیح و 

فـداکاری وی بـرای مـا می باشـد.

افسسـیان بـاب 5 آیـه 22 تـا بـاب 6 آیـه 9 را بخوانیـد. ایـن خصوصیـت تسـلیم شـدن متقابل 

چـه تأثیـری بـر روابـط انسـانی مـا در خانـه و محـل کار یـک ایامندار مسـیحی دارد؟

 

اتحـاد در کلیسـا تـا حـدی بـه اتحـاد در خانـه بسـتگی دارد. پولـس تأکیـد منـود کـه اتحاد، 
محبت و احرامی که باید میان زن و شـوهر وجود داشـته باشـد می بایسـت از محبت مسـیح 
نسـبت بـه کلیسـا کـه محبتی فداکارانه بـود، الگو پذیرد. از ایـن رو، احرام مسـیح وار در خانه 
و کلیسـا از همـران و اعضـای کلیسـا انتظـار مـی رود. ویژگـی مسـیح وار همچنیـن بایـد در 
روابـط میـان فرزنـدان و والدیـن و میـان کارگر و کارفرمـا )ارباب و رعیت( دیده شـود. آن نوع 
هامهنگـی و آرامشـی کـه بایـد در خانـه هایـامن نفـوذ کند، مـی بایسـت در زندگی کلیسـایی 

مـا نیز وجود داشـته باشـد. 

شــما از آیــات مربــوط بــه امــروز چــه اصولــی مــی توانیــد بدســت آوریــد کــه بــه 
شــما در درک بهتــر نحــوه رفتارتــان )بســته بــه وضعیــت تــان( نســبت بــه یکــی از 

اعضــای خانــواده یــا یکــی از همکارانتــان کمــک کننــد؟

۴ آبان      جمعه      

اندیشـه ای فراتـر: از نوشـته هـای الـن جـی وایـت، » وحـدت روحانـی «، صفحـات 
۱۷۹-۱٨٨، از کتـاب شـهادتهایی بـرای کلیسـا، جلـد ۹.

مسـیح بـه تفـاوت هـای ملیتی و یا رتبـه یا عقیده اهمیـت منی داد. کاتبان و فریسـیان می 
خواسـتند از متـام عطایـای آسـامنی بـه گونه ای محلـی و قومی منفعـت یابند و سـایر خانواده 
خـدا در جهـان را از آنهـا محـروم سـازند. امـا مسـیح آمـد تـا هـر گونه دیـوار تفکیـک را درهم 
شـکند. او آمـد تـا نشـان دهـد کـه موهبت رحمـت و محبـت او مانند هـوا، نور یا بـارش باران 

کـه زمیـن را تـازه می سـازد، به همه تعلـق دارد.
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» زندگـی مسـیح مذهبـی را بوجـود آورد کـه در آن هیـچ طبقه بندی وجود نـدارد، مذهبی 
کـه بـه واسـطه آن یهـودی و غیـر یهـودی و آزاد و دربنـد در برادری مشـرک مرتبط می شـوند 
و در مقابـل خـدا یکسـان هسـتند. هیـچ مسـئله ای از سیاسـت کارهـای او را تحـت تأثیـر قرار 
نـداد. او میـان همسـایگان و غریبـه هـا یـا دوسـتان و دشـمنان تفاوتـی قائـل منـی شـد. آنچـه 

برایـش خوشـایند بـود جـان هـای تشـنۀ آب حیـات بـود «و – الن جـی. وایت،
 Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 9, pp. 190, 191

سواالتی برای بحث 
1. در مــورد ایــن عبــارت بیاندیشــید: «در بــاب 4 افسســیان نقشــه خــدا چنــان بــه ســادگی و 
وضــوح آشــکار شــده اســت کــه تمــام فرزندانــش مــی تواننــد حقیقــت را درک کننــد. در اینجــا 

ابــزاری کــه او بــرای نگــه داشــتن اتحــاد کلیســایش منصــوب نمــوده اســت، کــه اعضایــش تجربــه 

دینــی ســالمی بــرای جهــان آشــکار ســازند، بــه وضــوح بیــان شــده اســت.» – الــن جــی. وایــت،  

Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1117
شــما در بــاب 4 افسســیان چــه چیــزی مــی بینیــد کــه بــه اتحــاد کلیســا اشــاره دارد؟ مــا بــرای 

کمــک بــه حفــظ ایــن اتحــاد چــه کاری مــی توانیــم انجــام دهیــم؟

2. نیــاز بــه فروتنــی و تســلیم شــدن در کانــون موضــوع اتحــاد قــرار دارد. بــدون ایــن صفــات 
ــن از  ــرور، مطمئ ــا مغ ــر م ــد ؟اگ ــته باش ــادی در کلیســا وجــود داش ــت اتح ــن اس ــه ممک چگون

دیــدگاه هــا و مواضــع خــود و بــی تمایــل بــه گــوش دادن بــه دیگــران باشــیم، هیــچ شانســی 

ــم؟ ــی و تســلیم شــدن را بیاموزی ــن فروتن ــم ای ــه مــی توانی ــم داشــت. چگون ــرای اتحــاد نخواهی ب

3. ما چگونه می توانیم حتی با وجود اختالف عقیده، متحد باشیم؟

خالصـه: پولـس در ایـن رسـاله بـه افسسـیان، نصایح بسـیاری در زمینه مفهوم در مسـیح 
بـودن بـرای مسـیحیان ارائـه می دهـد. نجات در عیسـی، زندگی مـا را به گونـه ای عملی تغییر 
مـی دهـد. متـام روابـط انسـانی ما از جملـه روابط میان بـرادران و خواهران در کلیسـا توسـط 
قـدرت مسـیح در زندگـی مـا تغییـر مـی یابنـد. و ایـن تغییـر بـرای وحـدت داشـن مـا بسـیار 

می باشـد. حیاتی 
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داستانهای ایامنداران
5 آبان

مبب گزار مونّث تعمید گرفت
توسط فیلیپ بپتیست

امینـه در حالیکـه قصـد داشـت یـک مکان با امکانـات بزرگ در هنـد را منفجر 
کنـد, بعـد از دسـتگیری دوره پنـج سـاله زنـدان را در آفریقـای مرکـزی رشقـی، می 

گذراند. 
امـا بازدیدهـای مرّصانـه شـبان ادونتیسـت روز هفتمـی, منجـر بـه این شـد که 
او آنچـه کـه از اسـالم فهمیـده بـود را نادیده بگیـرد و چند هفته پیش در کلیسـای 

ادونتیسـت تعمید بگیرد.
امینـه گفت:"مـن خـدا را جـالل مـی دهـم ؛ بـرای اینکـه شـبان ادونتیسـت بـه 
طـور مرتـب برایـم دعـا کـرد و در زمانـی کـه احتیـاج داشـتم با مـن مالقـات کرد."

ماموریـت ادونتیسـتی افشـای نـام کامـل امینـه و یـا مـکان او بـرای حفاظت و 
اونیسـت. امنیت 

امینـه بـه خاطـر ماهیّـت جرمـش در سـلول انفـرادی بـه رس مـی بـرد و در آن 
زمـان شـبان بـرای اّولیـن بـار به دیـدن او آمد. او حمله را که توسـط رهـربان اصلی 
اسـالمی تعلیـم داده شـده بود, ترسـیم کرد و اینکـه اگررشارت را از بیـن بربد, او به 

بهشـت و پارسـایی نائل خواهد شـد.
اساسـا, امینـه شـبان را که بازدیدهای مشـاوره ای توسـط نگهبان زنـدان ترتیب 
داده بـود را رد کـرد. امـا وقتـی کـه شـبان به طـور مداوم بر می گشـت, او تسـلیم 
شـد؛ چرا که جلسـات مشـاوره ای در بیرون از سـلّول قرار بود برگزارشـود و او روز 

آفتابـی را از دسـت می داد. 
امینـه در وهلـه اّول درخواسـت شـبان را بـه جهت دعـا کردن بـرای او, رد کرد. 
او بـه شـبان گفـت کـه باید اّول بـه خودش دعا کنـد. در هر حال شـبان برایش دعا 

کـرد, و ایـن کار را به طورمـداوم انجام داد.
بعد از چند جلسـه مشـاوره ای با همدیگر, شـبان می بایسـت چند کاررا که در 
جـای دیگـری بـود بـه مّدت چنـد هفته انجـام می داد. امینـه دلش بـرای بازدیدها 
تنـگ شـد. وقتـی کـه شـبان در موقعـی کـه او انتظـارش را داشـت بازنگشـت, او 

رشوع بـه خوانـدن کتـاب مقّدسـی کرد که در سـلّولش گذاشـته بود.
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بعـد از چنـد مـاه, کلیسـای ادونتیسـت اردوگاهـی را داخـل زنـدان ترتیـب داد 
واز امینـه نیـز دعـوت شـد تـا در آن رشکـت کنـد.  امینـه محـض خاطرآشـنایی بـا 
دیگـر زندانیـان, پذیرفـت کـه برود. بـرای غافلگیر کـردن او, موقعی که شـبان برای 
تغییردعـوت منـود, او بلنـد شـد و زندگـی اش را تسـلیم عیسـی کـرد. بعـد از مّدت 

کوتاهـی, او تعمیـد گرفت.
امینـه گفـت کـه در دوره جلسـات مشـاوره رس در نیـاورد کـه چگونـه او عالقه 
ایامنـی اش را از دسـت داد. او معتقـد اسـت کـه خـدا از دوره ای کـه او در حبـس 
بـود, بـرای نشـان دادن حقیقت اسـتفاده کـرد و حاال او هیجان ایـن را دارد که این 

خـرب را بـه دیگر دوسـتان خود نیزبرسـاند.
او گفـت:" وقتـی از زنـدان آزاد شـدم, مـن از متامی آنچه که دارم برای رسـاندن 

خـرب بشـارت برای آنهـا فرو گـزار نخواهم کرد."

فیلیپ بپتیست معاون مخصوص رئیس ناحیه آفریقای مرکزی رشقی است.
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۵ -۱۱ آبان   درس پنجم   

تجربه اتحاد در کلیسای اولیه

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اعـال رسـوالن باب ۱ آیـات ۱۲ تا ۱۴؛ اعال رسـوالن بـاب ۲ آیه ۵ 
تـا ۱۳؛ مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۱۲؛ اعـال رسـوالن باب ۲ آیـات ۴۲ تا ۴۷؛ اعال رسـوالن 

بـاب ۴ آیـات ۳۲ تـا ۳۷؛ اعـال رسـوالن باب ۵ آیات ۱ تا ۱۱؛ دوم قرنتیـان باب ۹ آیات ۸ تا ۱۵.

آیـه حفظـی: » آنـان همیشـه وقت خود را با شـنیدن تعالیم رسـوالن و مشـارکت ایامنـداران و 
پـاره کـردن نـان و دعـا می گذرانیدنـد « )اعامل رسـوالن بـاب 2 آیه 42(. 

اتحاد کلیسا در نتیجه در میان گذاشن تجربه روحانی در عیسی می باشد، آنکه حقیقت و 
راستی است. » من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر منی آید 
« )یوحنا باب ۱۴ آیه ۶(. پیوندهای محکم حلقه مودت در سفرها و تجربیات روحانی مشرک 
شکل می گیرند. ادونتیست های ابتدایی چنان تجربه ای را  در جنبش میلرایت کسب منودند. 
تجربه مرشک ایشان در سال ۱۸۴۴ قلب های ایشان را بهم پیوند زد، هنگامی که در پی یافن 
این تجربه باعث به وجود آمدن کلیسای ادونتیست روز  رشحی در نومیدی خود بر آمدند. 

هفتم و حقیقت درباره داوری پیش از ظهور و متام چیزهایی بود که در بر داشت.
تجربـه حواریـوِن عیسـی پـس از عـروج او بـه آسـامن شـهادتی از قـدرت کالم خـدا، دعـا و 
هم نشـینی مشـرک در ایجـاد اتحـاد و هامهنگـی در میـان ایامنداران با پیشـینه هـای مختلف 

فرهنگـی گسـرده مـی باشـد. امـروزه نیز چنیـن تجربـه ای امکان پذیر اسـت.
» من تأکید دارم که هم نشینی بطور اخص عامل مهمی در عبادت مشرک می باشد ... هیچ جایگزینی 

برای تحقق پیوند روحانی که فرد مسیحی را با دیگر ایامنداران و خداوند عیسی مسیح متحد می سازد، 

برای وی وجود ندارد ... عیسی مسیح ابتدا جانی را نزد خود می آورد ولی سپس او همیشه آن جان را با 

 Robert G. Rayburn, O Come, — .» دیگر ایامنداران در هیکل خود یعنی کلیسا متحد می سازد

Let Us Worship )Grand Rapids: Baker Book House, 1980(, p. 91

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۲ آبان - November ۳ آماده شوید.
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۶ آبان      یکشنبه      

روزهای آماده سازی
عیسی در آخرین ساعاتی که با حواریون خویش سپری منود، وعده داد که آنها را تنها نخواهد 
گذاشت. یک تسلی بخش دیگر یعنی روح القدس با ایشان همراه خواهد بود تا ایشان را در 
خدمت مدد مناید. روح به ایشان کمک خواهد منود تا بسیاری از گفتار و کردار عیسی را بیاد 
آورند. )یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۶( و آنها را در کشف حقایق بیشر راهنامیی خواهد منود )یوحنا باب 
۱۶ آیه ۱۳(. » عیسی در روز عروج خود وعده اش را تجدید منود. بعد از چند روز شام با روح 
القدس تعمید خواهید یافت ... وقتی روح القدس بر شام نازل شود قدرت خواهید یافت « )اعامل 
رسوالن باب ۱ آیات ۵ و ۸(. قدرت روح القدس به شاگردان داده خواهد شد تا آنها را قادر به 

شهادت دادن در اورشلیم، یهودیه، سامره و تا پایان زمین کند )اعامل رسوالن باب ۱ آیه ۸(. 

اعامل رسوالن باب 1 آیات 12 تا 14 را بخوانید. حواریون در طی این ده روز چه کاری انجام دادند؟

 

ما می توانیم این ده روز را به عنوان دوره آماده سازی شدید معنوی تصور کنیم، نوعی انزوا 
که در طی آن حواریون خاطراتشان از عیسی، کارهای او، تعالیم او و معجزاتش را با یکدیگر 

درمیان گذاشتند. آنها » در عبادت و دعا یکدل بودند « )اعامل رسوالن باب ۱ آیه ۱۴(.
» حواریـون همچنـان کـه منتظـر تحقـق وعـده بودنـد، قلب های خـود را در توبـه حقیقی 
فروتـن منودنـد و بـی ایامنـی خـود اعراف کردنـد. هنگامی کـه  خاطره کالمی که مسـیح  پیش 
از مـرگ خویـش بـه زبـان آورده بـود را بـه یاد آورنـد، معنای آنهـا را پری بیشـری درک منودند. 
حقایقـی کـه از ذهنشـان رفتـه بـود بـار دیگـر بازگشـت و آنهـا را بـرای یکدیگـر تکـرار کردند. 
آنهـا خودشـان را بـرای عـدم درک نجـات دهنـده رسزنش منودند. زندگی شـگفت انگیز عیسـی 
همچـون رژه، صحنـه بـه صحنـه از مقابـل چشـامن ایشـان عبـور کـرد. همچنـان کـه در مـورد 
زندگـی پـاک و مقـدس عیسـی فکـر مـی کردنـد، احسـاس منودنـد کـه هیـچ رنجی بیـش از حد 
سـخت و هیـچ فـداکاری بیـش از حـد بـزرگ نخواهـد بـود، تنهـا اگـر مـی توانسـتند بـا شـیوه 
زندگیشـان از محبت آمیز بودن شـخصیت مسـیح شـهادت دهند. آنان در خیال خود افسـوس 
مـی خوردنـد کـه آه اگر آن سـه سـال تکرار می شـد، چقدر متفـاوت می توانسـتند عمل کنند!! 
اگـر مـی توانسـتند بـار دیگر اسـتاد را ببیننـد، چقدر بسـیار صادقانه تالش می کردنـد تا محبت 
عمیـق خـود را بـه او نشـان دهنـد وچقـدر بـرای موقعیـت هایـی کـه بـا سـخنان و اعاملی که 
از روی بـی ایامنـی او را رنجانـده بـود اندوهگیـن مـی شـدند! اما آنهـا با این فکر که بخشـیده 
شـده بودنـد آرامـش یافتنـد. و مصمـم شـدند کـه تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت بـا شـهادت دادن 
شـجاعانه از عیسـی در برابـر جهـان، بـی ایامنـی خـود را جـربان کننـد... آنهـا بـا کنـار گذاشـن 
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همـه تفاوت هـا و متایـل بـه برتـری، در هم نشـینی مسـیحی به یکدیگـر نزدیک شـدند « – الن 
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 36, 37 — ،جـی. وایـت

دوســت داشــتید کــه چــه چیزهایــی را در خصــوص ایمــان خــود اگــر مــی توانســتی 
تکــرار کنیــد؟ شــما از پشــیمانی های خــود در مــورد گذشــته چــه چیــزی مــی توانیــد 

بیاموزیــد کــه بــه شــما در ســاختن آینــده ای بهتــر کمــک کنــد؟

۷ آبان      دوشنبه      

از بابل تا پنطیکاست
روزهـای آمـاده سـازی روحانـی پـس از عروج عیسـی، در وقایع پنطیکاسـت به اوج رسـید. 
آیـه اول بـه مـا می گویـد کـه در آن روز، درسـت پیـش از آنکـه روح القـدس بـر حواریـون نـازل 

شـود، همـه آنهـا بطـور » یکـدل « بـا هـم بودنـد )اعامل رسـوالن بـاب ۲ آیه ۱(. 
در عهـد قدیـم، پنطیکاسـت دومیـن عیـد از سـه عیـد مهـم بـود که هـر ذکـوری از ارسائیل 
بایـد در آنجـا حضور می یافـت. این عید پنجاه روز )در یونانـی، pentekoste، پنجاهمین روز( 
پـس از عیـد ِپَسـح برگـزار می شـد. در طـول این عید، عربانیان نخسـتین مثره برداشـت تابسـتان 

خـود را بـه عنوان پیشـکش شـکرگزاری به خـدا تقدیم مـی کردند.
این احتامل وجود دارد که در زمان عیسی نیز عید پنطیکاست شامل جشنی بخاطر اعطای احکام 
بر روی کوه سینا بوده باشد )خروج باب ۱۹ آیه ۱(. بنابراین، ما در اینجا ادامه اهمیت احکام خدا را 
به عنوان بخشی از پیام مسیحیت در مورد عیسی میبینیم که با مرگ خویش، آمرزش را به متام کسانی 
که بخاطر نقض احکام خدا توبه کنند، ارزانی می دارد. جای تعجب نیست که یکی از من های بسیار 
مهم در مورد روزهای پایانی به احکام و انجیل مربوط می شود: » در اینجاست صرب مقدسین که 

احکام خدا و ایامن عیسی را حفظ می منایند « )مکاشفه یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۲(.
همچنیـن در مـورد کـوه سـینا، هنگامـی کـه موسـی ده فرمـان را دریافـت منـود )خـروج 
بـاب ۱۹ آیـات ۱۶ تـا ۲۵، عربانیـان بـاب ۱۲ آیـه ۱۸(، پدیـده هـای فـوق العـاده متعـددی در 
ایـن پنطیکاسـت بـه وقـوع پیوسـت. » ناگهـان صدایـی شـبیه وزش باد شـدید از آسـامن آمد و 
متـام خانـه ای را کـه در آن نشسـته بودنـد پـر سـاخت. در برابر چشـم آنـان زبانه هایـی مانند 
زبانه هـای آتـش ظاهـر شـد کـه از یکدیگـر جدا گشـته و بـر هر یـک از آنان قـرار گرفت. همه 
از روح القـدس پـر گشـتند و بطـوری کـه روح بـه ایشـان قـدرت تکلـم بخشـید بـه زبـان هایی 

دیگـر رشوع بـه صحبـت کردنـد « )اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیـات ۲ تـا ۴(.

اعامل رسوالن باب 2 آیات 5 تا 13 را بخوانید. اهمیت این رویداد شگفت انگیز چیست؟

 



47

پنطیکاسـت قـرار بـود عیـد شـادی باشـد، ضیافتـی بـرای تشـکر از خداونـد از وفـور برکات 
وی. شـاید در اینجـا دلیلـی بـرای اتهام نادرسـت مسـتی باشـد )اعامل رسـوالن بـاب ۲ آیات ۱۳ 
تـا ۱۵(. قـدرت خـدا بویـژه در معجـزه سـخن گفـن و شـنیدن بـه زبـان هـای گوناگـون دیـده 
مـی شـود. متـام یهودیانـی کـه از رسارس امپراطـوری روم بـرای ایـن بـرای برگـزاری ایـن عیـد به 

اورشـلیم آمـده بودنـد، پیـام عیسـی، مسـیِح موعـود را بـه زبـان خود شـنیدند.
پنطیکاسـت بـه گونـه ای منحـرص به فـرد به خنثی سـازی پراکندگی خانـواده ابتدایی برشی 
و ایجـاد گـروه هـای قومـی کـه بطـور جـدی در بـرج بابـل آغـاز شـد، کمک مـی کنـد. معجزه 
فیـض، اتحـاِد مجـدد خانـواده بـرشی را آغـاز مـی کند. اتحاد کلیسـای خـدا در مقیـاس جهانی، 

بـر ماهیـت ملکـوت او در بازگردانـدن آنچـه در بابـل از دسـت رفـت، شـهادت می دهد.

٨ آبان      سه شنبه      

اتحاد در هم نشینی
در پاسـخ بـه موعظـه پطـرس و درخواسـتش بـرای توبـه و نجـات، حـدود سـه هـزار نفـر 
تصمیـم گرفتنـد عیسـی را بـه عنوان مسـیح موعـود و تحقق وعـده های عهد قدیـم به ارسائیل 
بپذیرنـد. خـدا در قلـوب همه این مردم کار می کرد. بسـیار از راه دور در مورد عیسـی شـنیده 
بودنـد و احتـامالً بـه امیـد وصال و دیدار او به اورشـلیم سـفر کرده بودند. برخی ممکن اسـت 
عیسـی را دیـده و پیام هـای نجـات خـدا را شـنیده ، امـا خـود را وقـف پیـروی از وی نکـرده 
باشـند. در پنطیکاسـت، خـدا بطـور معجزه آسـایی در زندگـی حواریـون مداخلـه منود و ایشـان 
را بـه عنـوان شـاهدان رسـتاخیز عیسـی بـکار برد. اکنـون آنها می داننـد که مردم در نام عیسـی 

مـی تواننـد از بخشـیده شـدن گناهانشـان مطمـنئ باشـند )اعامل رسـوالن بـاب ۲ آیه ۳۸(. 

اعامل رسوالن باب 2 آیات 42 تا 47 را بخوانید. این پیروان اولیه عیسی به عنوان جمعی از ایامنداران، 

چه فعالیت هایی انجام دادند؟ چه چیزی این اتحاد شگفت انگیز مودت و برادری را بوجود آورد؟

 

جالـب توجـه اسـت کـه اولیـن فعالیتی کـه این جمـع از ایامنـداران جدید بـه آن پرداختند، 
فراگرفن تعالیم رسـوالن بود. آموزه های کتاب مقدس روشـی مهم برای تسـهیل رشـد روحانِی 
نـو ایامنـداران مـی باشـد. عیسـی بـه حواریـون خـود مأموریـت داد تا » متـام چیزهایـی که به 
ایشـان فرمـان داده بـود « را بـه آنهـا تعلیـم دهنـد )متی بـاب ۲۸ آیـه ۲۰(. ایـن جامعه جدید 
زمانـی را رصف منودنـد تـا از رسـوالن در مـورد عیسـی بیاموزنـد. آنهـا احتـامالً در مـورد زندگی 
و مأموریـت عیسـی، آموزه هـا، متثیل هـا و موعظـه هایـش شـنیدند؛ و معجـزات وی، همگـی 

رشحـی از تحقـق کالم عربانیـان در نوشـته های انبیـاء بود.
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آنهـا همچنیـن وقـت خـود را رصف دعـا و تکـه کردن نـان منودنـد. اینکه آیا تکـه کردن نان 
اشـاره مسـتقیم به شـام خداوند دارد یا در واقع مربوط می شـود به با هم غذا خوردن ایشـان، 
- آنگونـه کـه اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیـه ۴۶ به نظر می رسـد بر آن داللت دارد، - مشـخص منی 
باشـد. اشـاره بـه هم نشـینی قطعـاً ایـن اسـتنباط را در پـی دارد که ایـن اجتامع جدیـد اغلب و 
بطـور منظـم هـم در معبـد اورشـلیم کـه همچنـان بـه عنوان کانـون دعـا و عبادت ایشـان بود 
و نیـز در خانـه هـای خـود با هـم زمـان می گذراندند. آنهـا زندگـی صمیامنه ای با هم داشـتند. 
بـا هـم دعـا می کردنـد و غـذا می خوردنـد. دعـا عنرصی حیاتـی در اجتـامع ایامنی می باشـد و 
بـرای رشـد روحانـی رضوری اسـت. ایـن اجتـامع جدید بـرای عبادت وقـت می گذاشـتند. به ما 

گفتـه شـده اسـت کـه ایـن فعالیت ها بـا » ثبات قـدم « انجام می شـد.
ایـن هم نشـینِی بـا ثبـات در اورشـلیم موجـب برقـراری رابطـه ای خـوب بـا دیگـران شـد. 
ایامنـداران جدیـد» مـورد احـرام همـه مـردم « عنـوان شـده بودند )اعامل رسـوالن بـاب ۲ آیه 
۴۷(. شـکی نیسـت کـه کار روح القـدس در زندگـی ایشـان، تأثیـری قدرمتنـد بـر اطرافیانشـان 
داشـت و بـه عنـوان شـاهدی قدرمتنـد از حقیقـت عیسـی یـا هـامن مسـیح موعود عمـل منود. 

کلیســای محلــی شــما از مثــال آمــده در اینجــا در مــورد اتحــاد، هم نشــینی و 
شــهادت چــه چیــزی می توانــد بیامــوزد؟

۹ آبان      چهارشنبه      

سخاومتندی و طمع
لوقـا بـه مـا می گویـد کـه یکـی از نتایـج طبیعـی هم نشـینی کـه پیـروان عیسـی کمـی پس 
از پنطیکاسـت تجربـه کردنـد، حامیـت متقابـل ایشـان از یکدیگر بـود. » متام ایامنـداران با هم 
متحـد و در همـه چیـز رشیـک بودنـد. مال و دارایـی خـود را می فروختند و به نسـبت احتیاج 

هـر کـس بیـن خـود تقسـیم می کردند « )اعامل رسـوالن بـاب ۲ آیـات ۴۴ و ۴۵(.
ایـن بـه اشـراک گذاشـن دارایی هـا الزمـه ایـن جامعـه نبـود بلکـه نتیجـه ای داوطلبانـه از 
محبـت ایشـان نسـبت بـه یکدیگـر در هم نشـینی کـه تجربـه می کننـد، بـود. همچنیـن ابـراز 
واقعـی اتحـاد مابیـن آنهـا بـود. ایـن حامیـت متقابـل بـرای مدتـی ادامـه یافـت و در اعـامل 
رسـوالن باب هـای ۴ و ۵، جزئیـات بیشـری در ایـن بـاره می یابیـم. و هامنطـور کـه در آینـده 

خواهیـم دیـد، ایـن موضـوع در جاهـای دیگـر عهـد جدیـد نیـز دیـده می شـود. 
در راسـتای ایـن زمینـه اسـت کـه برنابا برای اولیـن بار معرفی می شـود. او به نظر می رسـد 
کـه فـردی ثرومتنـد و مـالک زمیـن باشـد. او که دارایـی خود را به نفـع اجتامع فروخـت، پول را 
نـزد رسـوالن آورد )اعـامل رسـوالن باب ۴ آیـات ۳۶ و ۳۷(. برنابـا به عنوان الگویـی برای پیروی 

به تصویر کشـیده شـده است.
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اعـامل رسـوالن بـاب 4 آیـات 32 تـا 37 و باب 5 آیـات 1 تا 11 را بخوانید. رفتـار و نگرش های 

برنابـا را بـا حنانیا و سـفیره مقایسـه کنید. چه مشـکلی در مورد ایـن زوج بوجود آمد؟

 

جـدا از گنـاِه دروغ آشـکار آنـان بـه روح القـدس، آنهـا از خـود حـرص و طمع نشـان دادند. 
شـاید هیـچ گناهـی رسیع تـر از خودخواهـی و طمـع منی توانـد محبت هم نشـینی و بـرادری را 
از بیـن بـربد. اگـر برنابـا به عنوان الگوی مثبت روحیه هم نشـینِی کلیسـای اولیـه در نظر گرفته 
مـی شـود، حنانیـا و سـفیره بـر عکـس ایـن قضیـه می باشـند. لوقـا در بـه اشـراک گذاشـن این 

روایـت در مـورد افـراد بـا فضیلـت کمـر در اجتـامع، صادقانه عمـل می کند.
در ده فرمـان )خـروج بـاب ۲۰ آیـات ۱ تـا ۱۷(، آخریـن فرمـان در مـورد طمـع، بـا بقیـه 
تفاوت دارد. در حالی که سـایر فرمان ها آشـکارا از تعدی برش به خواسـت و اراده خدا سـخن 
مـی گوینـد، لیکـن آخریـن فرمـان، در مـورد چیـزی اسـت کـه در قلـب پنهـان می باشـد. گنـاه 
طمـع بالفعـل نیسـت؛ در عـوض، یک فرآینـد فکری می باشـد. طمع و خودخواهـی همراه آن، 
گناهـی آشـکار نیسـت بلکـه وضعیتی از طبیعـت گناه آلود برش می باشـد. طمـع و خودخواهی 
هایـی کـه بهمـراه دارد، گناهـی قابـل رویـت نیسـت بلکه حالتـی از طبیعـِت گناه آلـوِد برشی 
اسـت.  حـرص و طمـع تنهـا زمانی آشـکار می گـردد که در اعـامل خودخواهانـه از جمله آنچه 
کـه در اینجـا در مـورد حنانیـا و سـفیره می بینیم، آشـکار می گـردد. به نوعی، فرمان آخر ریشـه 
رشارت مـی باشـد کـه در اعـامل محکـوم شـده توسـط دیگـر فرمان هـا ابـراز مـی گـردد. طمـع 
ایشـان، آنهـا را تحـت نفـوذ شـیطان قـرار داد کـه سـبب شـد تـا بـه خـدا دروغ بگوینـد؛ کـه با 

طمـع یهـودا و کاری کـه بـه آن مبـادرت ورزیـد بی شـباهت نبود. 

ما به چه روش هایی می توانیم طمع را از زندگی خود ریشه کن کنیم؟ چرا سپاس 
و قدردانی نسبت به آنچه که داریم، پادزهری قوی برای این شرارت می باشد؟

۱۰ آبان      پنجشنبه      

فقیر و مسکین را در خاطر داشته باش
بـه اشـراک گذاشـن دارایی هـای فـردی اغلـب تجلـی محسـوس از اتحـاد در کلیسـای اولیه 
بـود. سـخاومتندی توصیـف شـده در باب هـای ابتدایـی کتـاب اعامل رسـوالن، بعدهـا با دعوت 
پولـس از کلیسـاهایی کـه در مقدونیـه و اخائیـه ایجـاد منـوده بـود بـه کمـک بـه فقیـران در 
اورشـلیم، ادامـه می یابـد )اعـامل رسـوالن بـاب ۱۱ آیـات ۲۷ تـا ۳۰، غالطیـان بـاب ۲ آیـه ۱۰، 
رومیـان بـاب ۱۵ آیـه ۲۶ و اول قرنتیـان بـاب ۱۶ آیـات ۱ تـا ۴ را ببینیـد(. ایـن عطـا بـه حالتـی 
ملمـوس از ایـن حقیقـت تبدیـل شـد کـه ایامنـداران غیـر یهـودی بـرای بـرادران و خواهـران 
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یهـودی خـود در اورشـلیم توجـه و محبـت دارنـد. با وجود تفـاوت های قومـی و فرهنگی، آنها 
در مسـیح یـک جسـم را تشـکیل مـی دهنـد و یـک انجیـل را بـا یکدیگـر ارج می نهند. سـهیم 
منـودن نیازمنـدان، نـه تنهـا اتحـاد موجـود در کلیسـا را منایـان مـی سـازد بلکـه همچنیـن ایـن 

اتحـاد را تقویـت مـی کند.

دوم قرنتیـان بـاب 9 آیـات 8 تـا 15 را بخوانیـد. پولـس می گوید نتایج سـخاوت آشـکار شـده 

توسـط کلیسـای قرنـس چه می باشـد؟

 

تجربـه اتحـاد در کلیسـای اولیـه، آنچـه کـه امروزه نیـز می تواند انجام شـود را به ما نشـان 
مـی دهـد. بـا ایـن وجـود، اتحاد بـدون تعهد از روی اختیـار از طـرف ایامنداران اتفـاق نیافتاد. 
رهـربان اجتـامع اولیـه ایـن را بـه عنـوان تحکیـم اتحـاد در مسـیح دیدنـد. محبـت میـان زن و 
شـوهر و فرزنـدان، تعهـدی اسـت کـه بایـد بـه صـورت ارادی هـر روزه پـرورش یابـد و اتحـاد 
میـان ایامنـداران نیـز چنیـن مـی باشـد. اتحادی که ما در مسـیح داریم به شـیوه هـای مختلف 

ترغیـب گردیده و آشـکار شـده اسـت.
عوامـل آشـکاری کـه ایـن اتحـاد را در کلیسـای اولیـه پـرورش دادنـد شـامل دعـا، عبـادت، 
هم نشـینی، دیـدگاه مشـرک و مطالعـه کتاب مقـدس بودند. آنهـا نه تنها مأموریـت خود مبنی 
بـر موعظـه انجیـل بـه متـام ملـت هـا را درک منودند بلکـه همچنین متوجه شـدند که مسـئول 
هسـتند تـا بـه یکدیگـر محبـت و توجـه کننـد. اتحاد ایشـان خـود را در سـخاومتندی و حامیت 
متقابـل در هم نشـینی هـای محلـی و بطـور گسـرده تـر در میان جوامع کلیسـایی نشـان داده 

شـد، حتـی اگـر مسـافت هـای طوالنـی آنهـا را از هم جدا می سـاخت.
» خیرخواهـی ایشـان شـهادت داد کـه آنهـا فیض خدا را بیهـوده دریافت نکـرده بودند. چه چیزی 

جـز تقدیـس روح می توانسـت چنیـن سـخاوتی بوجـود آورد؟ در چشـم مؤمنان و کافـران، این معجزۀ 

۳۴۴ .Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p ،فیـض بـود « – الـن جی. وایـت

ــه  ــبت ب ــخاوتمندی نس ــای س ــت ه ــی منفع ــه روش های ــه چ ــایتان ب ــما و کلیس ش
دیگــران را تجربــه نمــوده ایــد؟ یعنــی، کســانی کــه بــه دیگــران کمــک مــی کننــد، 

ــد؟ ــی دریافــت مــی نماین چــه برکات

۱۲ مرداد      جمعه      

تفکـری فراتـر: از نوشـته هـای الـن جـی وایـت، » پنطیکاسـت «، صفحـات ۳۵-۴۶، از 
کتـاب اعامل رسـوالن.

 » ایـن سـخاوت از طـرف ایـامن داران ]در اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیـات ۴۴ و ۴۵ و بـاب ۴ 
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آیـات ۳۲ تـا ۳۵[ نتیجـه عطـای روح القـدس بـود. ایامن آورندگان بـه انجیـل دارای یک قلب و 
یـک روح بودنـد. منافع ایشـان مشـرک بـود - در مأموریتی که به آنها سـپرده شـده بود توفیق 
وجود داشـت؛ و در زندگی ایشـان طمع جائی نداشـت. محبت آنها برای برادرانشـان و هدفی 
کـه دنبـال مـی کردنـد از عالقـه آنـان برای پـول و دارایی بیشـر بـود. کارهای آنها شـهادتی بود 

بـر اینکـه بـرای روح برش ارزش بیشـری نسـبت به ثـروت دنیوی قائـل بودند.
» از ایـن رو، ایـن همیشـه زمانـی خواهـد بـود کـه روح خـدا زندگـی مـا را در اختیـار 
پیـروی  او  الگـوی  از  پـر شـده اسـت،  از محبـت مسـیح  بگیـرد. کسـانی کـه قلب هایشـان 
خواهنـد کـرد کـه بخاطـر مـا فقیـر شـد تـا مـا از طریـق فقـر او ثرومتند شـویم. پـول، زمان و 
نفـوذ - متـام عطایایـی کـه از دسـتان خـدا دریافـت منوده ایـم، تنهـا به عنـوان وسـیله ای برای 
پیشـربد کار انجیـل ارزش خواهنـد داشـت. در کلیسـای اولیـه نیـز اینگونـه بـود؛ و هنگامـی 
کـه در کلیسـای امـروزی دیـده می شـود کـه بـا قـدرت روح، اعضـا میـل بـه مسـائل دنیوی را 
از دسـت داده انـد، و اینکـه مایـل هسـتند بـرای آشـنایی هـم نوعان خـود با انجیـل فداکادی 
کننـد، حقیقـت اعـالم شـده تأثیـری قـوی بر شـنوندگان خواهد گذاشـت « – الن جـی. وایت، 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 70, 71

سواالتی برای بحث
1. بــار دیگــر عوامــل موجــود در درس ایــن هفتــه کــه بــه ایجــاد اتحــادی کــه کلیســای 
ــه  ــروزی چگون ــوان کلیســای ام ــه عن ــا ب ــد. م ــرد را بخوانی ــه نمــود، کمــک ک ــه تجرب اولی
ــان  ــا آنچــه در می ــا در مقایســه ب ــی، م ــم؟ یعن ــم کارهــای مشــابهی انجــام دهی می توانی

ــم؟ ــودی داری ــود، چــه کمب ــان ب ــان در جری ــداران در آن زم ایمان
2. الگــوی ایــن ســه کلیســای اولیــه عهــد جدیــد کــه بــرای کمــک بــه فقــرا در اورشــلیم 
ســخاوت نشــان دادنــد، بایــد امــروزه در کارهایمــان مــد نظــر مــا باشــد؟ مســائل اجتماعــی 
دیگــر چطــور؟ کلیســاهای محلــی چگونــه می تواننــد بــرای کاهــش فقــر و بــرآوردن ســایر 

نیازهــای اساســی، در اجتمــاع نقــش داشــته باشــند؟
3. برخــی از درس هایــی کــه می توانیــم از روایــت غم انگیــز حنانیــا و ســفیره بیاموزیــم، 
کدامنــد؟ اهمیــت عبــارت در اعمــال رســوالن بــاب 5 آیــه 5 و بــاب 5 آیــه 11 در مــورد » 

تــرس بزرگــی « کــه در رابطــه بــا ایــن دو مــرگ بــر کلیســا اعمــال شــد، چیســت؟

خالصـه: کلیسـای اولیـه رشـدی رسیـع را تجربـه ننمـود، زیـرا حواریـون عیسـی بـا اراده، 
خـود را بـرای عطـای وعـده روح القدس آماده کرده بودند. هم نشـینی و ایامن مشـرک ایشـان، 
وسـیله ای بودنـد کـه روح القـدس بـرای آمـاده کـردن قلب هایشـان در پنطیکاسـت بـکار بـرد. 
پـس از پنطیکاسـت، روح القـدس بـه تغییـر دادن ایـن اجتـامع جدید ادامـه داد، آنگونـه که در 

سـخاومتندی ایشـان در قبال یکدیگر و رشـد رسیع کلیسـا نشـان داده شـده اسـت.
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داستانهای ایامنداران
13 مرداد

از یک طرفدار موسیقی راک تا یک دکرت
توسط ویاِچسالو کوشکودان

در سـن ۱۶ سـالگی, مـن طرفـدار موسـیقی راک بـودم و به قطعه هـای نیروانا 
و ِمتالیـکا, شـخصی کـه موهـای بلنـد داشـت, گوش مـی دادم و لباس هـای با مدل 
پـاره می پوشـیدم. شـب ها را در دیسـکو؛ درشـهر کوچـک ما که دراتّحـاد جامهیر 
شـوروی کشـور مولـداوی بـود, در حالیکـه مـرشوب مـی خـوردم و ماریجوآنـا مـی 

کشـیدم, مـی گزراندم. 
سـپس یـک عضـو کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم از مـن خوشـش آمـد. او مرا 
محکـوم نکـرد بلکـه تنهـا در مـورد محبتـش نسـبت به عیسـی صحبت کـرد. اغلب 

اوقـات از مـن مـی پرسـید:"آیا تـا حـاال کتـاب مقـّدس را مطالعه کـرده ای؟"
بعـد از مدتـی, مـن از خـودم پرسـیدم کـه چـرا ایـن آدم از مـن مـی خواهـد تا 
کتـاب مقـدس را بخوانـم. یـک شـب مـن یـک کتـاب مقـدس بـا خـود بـه دیسـکو 
بـردم و رشوع بـه خواندنـش کـردم. بـرای مـن مثـل یک افسـانه بـود و زیـاد جّدی 
نگرفتـم. امـا مـن خوانـدن را ادامـه دادم, و چیـز عجیبـی اتّفـاق افتـاد. زندگی من 
رشوع بـه تغییـر کـرد. چیزهایی که بـرای آن عالقه مند بودم دیگربـرای من هیجان 
آورنبودنـد. یـک شـب اطـراف زمیـن رقـص را نـگاه گـردم و از خـود پرسـیدم:«تو 

اینجـا چـه کار مـی کنی؟«
به خانه رفتم و دیگرهرگز به آنجا بازنگشتم.

در خانـه, مـن بـه خوانـدن کتـاب مقـدس ادامـه دادم. از عضو کلیسـا سـواالت 
زیـادی کـردم, و سـبّت هـا را نگاه داشـتم.

بـه محض اینکه به دانشـگاه پزشـکی بـرای درس خواندن واقع درپایتخت کشـور 
مولداوی,کیشـینو, ثبت نام کردم, ما شـش روز در هفته را کالس داشـتیم؛ از دوشـنبه 
تـا شـنبه, امـا مـن بـه مسـوول اداری دانشـگاه گفتـم که منـی توانـم روزشـنبه  درس 

بخوانـم. او پاسـخ داد کـه بایسـتی رشـته تحصیلی خـود را عوض کنی.
در خانـه, بـه زانوهایـم افتـادم و دعـا کردم"خدایـا اگـر مـی خواهـی کـه دکـر 
شـوم, در مدرسـه کمکـم کـن." هنگامیکـه دعـا مـی کـردم, ایـن ایـده بـه ذهنـم 
خطـور کـرد کـه مسـتقیام با اسـتاد کالس مربوطه کـه روزهای شـنبه درس می داد, 
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صحبـت کنـم. مـن راجـع بـه اعتقاداتـم به او گفتـم, و او اجـازه داد تا کار مدرسـه 
ام را بـه روز دیگـری موکـول کنـم.

هنگامیکـه پـس از شـش سـال فارغ التحصیل شـدم, همکالسـی هایم بـا احرام 
بـه مـن نـگاه مـی کردنـد. آنهـا گفتند:"تـو تنهـا پنـج روز در هفتـه بـه کالس مـی 

آمـدی، امـا منـرات تـو بیشـر از ماسـت. این چطـور امـکان دارد؟"
بـه آنهـا گفتـم:" مـن از خدا یاد مـی گیرم و او معلّم من اسـت." امـا واقعا خدا 

برتـر از معلـم من اسـت. او مـرا تبدیل به شـخص دیگری کرد.
امـروز, مـن ۳۳ سـال دارم و پدرسـه فرزنـد هسـتم. نـه تنهـا دکرهسـتم, بلکـه 
شـبان نیـز هسـتم و در مولـداوی رهـرب سـالمتی در کلیسـای ادونتیسـت هسـتم.

بخشـی از کمکهـای سـّبت سـیزدهم در ربـع چهـارم ۲۰۱۷ , کمـک کـرد تا یک 
مهـان خانـه سـالمتی شـوروی تبدیـل بـه مرکـز اردوگاه و کنفرانـس در مولـداوی 

شـود. بـرای امـور بخشـش ها ی شـا سپاسـگزارم.
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۱۲-۱٨ آبان   درس ششم   

تصاویر اتحاد

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اول پطـرس بـاب ۲ آیـه ۹؛ خـروج بـاب ۱۹ آیـات ۵ و ۶؛ افسسـیان 
بـاب ۲ آیـات ۱۹ تـا ۲۲؛ اول قرنتیـان بـاب ۳ آیـات ۱۶ و ۱۷؛ اول قرنتیـان بـاب ۱۲ آیـات ۱۲ تـا 

۲۶؛ یوحنـا بـاب ۱۰ آیـات ۱ تـا ۱۱؛ مزامیـر بـاب ۲۳.

آیـه حفظـی: » بـدن انسـان واحدی اسـت که از اعضاء بسـیار تشـکیل شـده واگر چـه دارای 
اعضـای متفـاوت می باشـد، بـاز هـم بدن واحد اسـت و مسـیح هم همیـن طور می باشـد « )اول 

قرنتیـان بـاب 12 آیه 12(.

هامنطـور کـه کسـانی کـه کتـاب مقـدس را مطالعـه کرده انـد، مـی داننـد، کتـاب مقـدس 
پـر اسـت از تصاویـر و منادهایـی کـه بـه واقعیت هایـی بزرگـر از ایـن تصاویـر و منادها اشـاره 
دادنـد. بـرای مثـال، چکیـده کل آداب و ترشیفـات قربانـِی کتاب مقدسـی، به نوعـی، منادی از 

واقعیتـی بسـیار بزرگـر اسـت: عیسـی و کل نقشـه نجات.
از شـکل و شـامیل بسـیار متنوعـی در کتـاب مقـدس بـکار بـرده شـده کـه گاهـی در زمـره 
اساسـی ترین عنـارص می باشـند - از جملـه آب، آتـش و بـاد. بسـته بـه زمینـه موضـوع، ایـن ها 
تصاویـری بـرای حقایـق روحانـی و الهیاتـی می باشـند. بـرای مثـال، هنگامی که عیسـی فرمود، 
» بـاد هـر جـا کـه بخواهـد مـی وزد. صـدای آن را می شـنوی امـا منی دانـی از کجـا می آیـد یا به 
کجـا مـی رود. حالـت کسـی هم کـه از روح خـدا متولد می شـود همینطور اسـت « )یوحنا باب 

۳ آیـه ۸(، بـاد بـه عنـوان منـادی بـرای روح القدس بکار برده شـده اسـت.
کتـاب مقـدس بـرای توصیـف نـوع اتحادی کـه در کلیسـا می یابیـم، اتحادی که خدا کلیسـا 
را فراخوانـده تـا بـه جهـان نشـان داده شـود، از تصاویـر متعددی اسـتفاده می کنـد. هر تصویر 
بـه خـودی خـود کامل منی باشـد. در عـوض، این تصاویـر در مجمـوع، چیزهای بسـیاری درباره 
اتحـاد کلیسـا از جملـه رابطـه کلیسـا بـا خـدا، رابطـه اعضـای آن بـا یکدیگـر و رابطه کلیسـا با 

جامعـه بـه عنـوان یـک مجموعه واحـد را منایان می سـازند. 
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درس ایـن هفتـه بـه برخـی از ایـن تصاویر و آنچه در مورد اتحاد در مسـیح برای ما آشـکار 
می سـازند، خواهد پرداخت.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۹ آبان - November ۱۰ آماده شوید.

۱۳ آبان      یکشنبه      

امت خدا

اول پطـرس بـاب 2 آیـه 9، خـروج بـاب 19 آیـات 5 و 6، تثنیـه بـاب 4 آیه 20 و بـاب 7 آیه 6 

را بخوانیـد. ایـن آیـات چـه چیـزی دربـاره جایگاه ویـژه امت خـدا می گویند؟

 

کلیسا به مردم مربوط می شود، اما نه هر نوع مردمی. کلیسا امت خدا می باشد، مردمی که 
به خدا تعلق دادند و خدا را به عنوان پدر و نجات دهنده خود می پذیرند، کسانی که توسط 
مسیح نجات یافته اند و از او اطاعت می کنند. این تصویر بر این مفهوم تأکید دارد که خدا 
از زمان معرفی نقشه نجات، قومی بر روی زمین داشته است و میان ارسائیل در عهد قدیم و 
کلیسای عهد جدید پیوستگی وجود دارد. از زمان آدم، مشایخ قبل و بعد از طوفان و ابراهیم، 

خدا با قوم خویش عهد بست تا منایندگان محبت، رحمت و عدالت او در جهان باشند. 
قوم خدا، » نسل منتخب «، » کهانت ملوکانه « و » امت مقدس « نامیده می شوند. این عبارات 
نشان می دهند که آنها برای هدفی خاص انتخاب شده اند: » تا اعامل و صفات عالی خدایی که 
ایشان را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است، به همه اعالم منایند « )اول پطرس باب 
۲ آیه ۹(. این همچنین انعکاسی از توصیف شخصیت سخاومتندانه خدا، آنگونه که در خروج باب 
۳۴ آیات ۶ و ۷ بیان شده است، می باشد. » خدا کلیسا را با عنوان دارایی ویژه خود بوجود آورد تا 
اعضای آن صفات با ارزش شخصیت وی را در زندگی خود انعکاس دهند و خوبی و رحمت او را 

The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 562 – » به همه برشیت اعالم منایند

تثنیه باب 7 آیات 6 تا 8 را بخوانید. چه چیزی خدا را بر این داشت که فرزندان ابراهیم را به 

عنوان قوم برگزیده خود انتخاب مناید؟ این برگزیدگی چگونه امروزه نیز قابل اعامل می باشد؟

 

شاید بتوانیم از خود بپرسیم، چه کشوری امروزه سزاوار است تا نام»امت مقدس « )تصویر 
مردمی  از  قومی  گروه های  و  ملت ها  متام  کشوری.  هیچ  بگیرد؟  خود  بر  کلیسا(،  از  دیگری 
تشکیل شده اند که سزاوار محبت و رحمت خدا نیستند. و اگر چه کتاب مقدس ما را فرا می 
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خواند که مردمی مقدس باشیم، همچنین به ما تعلیم می دهد که انتخاب برپایی ارسائیل کامالً 
برپایه محبت او بود و به هیچ شایستگی برش در برابر خدا مربوط منی شود. تشکیل قوم خدا 
عمل خلقت محبت آمیز است و - با وجود گناه و ارتداد در مقیاس ملی - خدا وعده خود 
به ابراهیم که از طریق نسل او مسیح، قوم خود را نجات خواهد داد، نگاه داشت. درست 
این  اینگونه است.  نیز  ایشان  از روی فیض بود، نجات  انتخاب قوم خدا عملی  هامنطور که 

موضوع، ریشه های مشرک در فیض خدا را به ما یادآوری می کند که سزاوار آن نیستیم.

چــرا مــا بایــد همیشــه، ایــن حقیقــت مقــدس را در برابــر خــود داشــته باشــیم مبنــی 
بــر ایــن کــه نجــات مــا بــر پایــه کاری اســت کــه مســیح برایمــان انجــام داده و نــه 

اعمــال خودمــان، حتــی اگــر قــوم خــدا باشــیم.

۱۴ آبان      دوشنبه      

خاندان خدا
تصویر دیگری از قوم خدا در عهد جدید، خانه یا اهل خانه خدا می باشد. این موضوع، 
استعاره ای از سنگ ها و ساختامن ها می باشد که ماهیت روابط انسانی بهم پیوسته و پیچیده 
در کلیسا را برجسته می کند. پطرس از مسیحیان به عنوان » سنگ های زنده « یاد می کند )اول 

پطرس باب ۲ آیه ۵(. این استعاره همچنین شامل کیفیت دوام و استحکام می شود. 

افسسـیان بـاب 2 آیـات 19 تـا 22 را بخوانیـد. در ایـن سـطر پولـس بـر چـه ایده هـای کلیدی 

تأکیـد مـی ورزد؟ ایـن تصویـر در مـورد اتحـاد در کلیسـا  چـه چیـزی بـه مـا می گوید؟

 

در ایـن آیـات، پولـس دو تصویـر از کلیسـا را ترکیـب می کنـد: یکـی بی جـان، یـک خانـه یـا 
سـاختامن؛ دیگـری زنـده، خانـواده ای از مردم.

سـنگ بـه خـودی خـود با ارزش نیسـت، امـا زمانی کـه با سـنگ های دیگر پیونـد می خورد، 
بـه بنایـی تبدیـل می شـود کـه می توانـد در برابـر طوفـان زندگـی مقاومـت کند. هیچ مسـیحی 
منی توانـد بـه تنهایـی سـنگ باشـد، بلکـه باید در هم نشـینی بـا خانواده خـدا با دیگـران همراه 
شـود. بـه منظـور اینکـه یـک عـامرت محکـم باشـد، بایـد بـر بنیـادی اسـتوار بنا شـود. عیسـی 
مسـیح ایـن بنیـاد و » سـنگ بنـای « ایـن خانـه خـدا می باشـد )اول قرنتیـان بـاب ۳ آیـه ۱۱ را 
نیـز ببینیـد(. کلیسـا نیـز اگر مسـیح را سـنگ بنـای فعالیت های خـود منی کرد، از بیـن می رفت. 
عیسـی حقیقتاً در مورد عیسـی مسـیح می باشـد: زندگی، مرگ، رسـتاخیز و بازگشـت او. کلیسـا 
یـک جامعـه از ایامنـداران را تشـکیل می دهد که برای به اشـراک گذاشـن مـژده نیک در مورد 
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عیسـی بـه جهـان بـا یکدیگر متحد هسـتند. دسـتور کار کلیسـا عیسـی اسـت: اینکه چه کسـی 
اسـت، کاری کـه بـرای مـا انجـام داده اسـت و در مـا انجـام می دهـد و آنچـه به کسـانی که او 

را بـه عنـوان خداونـد و نجـات دهنـده می پذیرنـد ارائـه می دهد.
تصویر خانواده بسیار با معنی است و بر پایه روابطی است که مردم با یکدیگر دارند. تصویری 
مشابه با پدر و مادر، برادران و خواهران می باشد. روابط میان اعضای خانواده که توام با وفاداری 
باشد می تواند مستحکم بوده و اغلب از دیگر روابط خارجی برتری  یابد. وفاداری بخش بزرگی از 

اتحاد می باشد، زیرا چگونه ممکن است اتحاد بدون وفاداری وجود داشته باشد؟
ایـن تصویـر چگونـه بـه کلیسـا مرتبـط می شـود؟ اعضـای کلیسـا نیـز جـزء یـک خانـواده بـزرگ 

هسـتند. مـا بـا یکدیگـر مرتبـط هسـتیم نـه تنهـا بـه ایـن دلیـل کـه از طریـق جـد مشـرکامن آدم به 

خانـواده بـرشی، بلکـه بدلیـل ارتباطـامن بـا عیسـی، آدم دوم از طریـق تجربه مشـرک » حیات مجدد 

«. از ایـن رو، مـا بـا یکدیگـر متحـد می شـویم نـه تنهـا بواسـطه حقایـق اعتقادی مشـرکی کـه داریم، 

بلکـه همچنیـن در تجربـه بـا افـرادی  بـا ایـامن اسـتکه زندگـی جدیـدی در عیسـی داریـم. 

ــن  ــن رو، ای ــته اند. از ای ــود نداش ــواده خ ــا خان ــی ب ــه خوب ــه تجرب ــفانه، هم متأس
تصویــر ممکــن اســت مفهــوم زیــادی بــرای ایشــان نداشــته باشــد. بــا ایــن وجــود، مــا 
بــه عنــوان یــک کلیســا چگونــه می توانیــم خانــواده ای شــویم کــه ایــن افــراد هرگــز 

نداشــته انــد؟

۱۵ آبان      سه شنبه      

معبد روح القدس
یکـی دیگـر از تصاویـر سـاختامنی کـه پولس بـکار می برد، معبد خـدا یا روح القدس اسـت. 
ایـن تصویـر یـک سـاختامن بـا ارزش و پـر هزینـه می باشـد. در امتـداد بـا اول قرنتیـان بـاب ۶ 
آیـه ۱۹، جایـی کـه تصویـر بـه جسـم افراد بـه عنوان معبـد روح القدس اشـاره می کنـد، پولس 
در اول قرنتیـان بـاب ۳ آیـات ۱۶ و ۱۷، از ایـن تصویـر بـرای اشـاره بـه مقدس تریـن و با ارزش 

تریـن بنـای کهـن خـاور نزدیک یعنـی معبد خدا، اسـتفاده مـی کند.

اول قرنتیـان بـاب 3 آیـات 16 و 17 را بخوانیـد. اینکـه کلیسـا معبد روح القدس می باشـد، به 

چـه معناسـت؟ او در آیـه 17 نسـبت بـه چه چیزی هشـدار می دهد؟

 

بدیهی است که پولس با اشاره به کلیسا، یک معبد فیزیکی یا مکانی برای اقامت خدا را در 
ذهن ندارد. نسخه یونانی عهد جدید، میان »شام« مفرد برای اشاره به یک نفر و »شام« جمع 
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برای اشاره به تعداد بیشری از افراد متایز قائل می شود. در این مورد اشاره به گزینه دوم است. 
این استعاره به یک نهاد مشرک اشاره دارد: مسیحیان در قرنتس به همراه یکدیگر معبد روح 

القدس را تشکیل می دهند و خدا در مفهومی روحانی میان ایشان ساکن است.
برای پولس، خدا درمیان هم نشینی مسیحی مستقر می باشد؛ از این رو، هشداری داده می 
شود که هر کسی که تالش کند تا این اخوت و معارشت را از بین بربد از عواقب داوری رنج خواهد 
کشید. اتحاد ایامنداران هسته اصلی این هم نشینی و حضور خدا در این معبد می باشد. اگر چه 
این آیه اغلب در مفهوم مراقبت از جسم فیزیکی یک فرد بکار می رود )که البته کاری است که 
مسیحیان باید به هر حال انجام دهند(، نکته اصلی که پولس در اینجا مد نظر داشت، منی باشد. 

در عوض پیام او هشداری درباره کسانی بود که وحدت کلیسا را از بین خواهند برد.
پولس در ابتدای این باب به آنچه که چالش اتحاد در نظر گرفته می شود، اشاره کرد: » چون شام 
هنوز هم نفسانی هستید و حسادت و نزاع درمیان شام هست « )اول قرنتیان باب ۳ آیه ۳(. این 
نگرش ها و رفتارها، تهدید های واقعی برای اتحاد مسیحی هستند و باعث عدم حضور خدا در معبد 
وی می گردند. به عبارتی دیگر، نزاع در کلیسا می تواند معبد خدا را نابود کنند. از این رو، پولس می 

خواهد که اعضا، از نگرش ها و رفتارهایی که این اتحاد را تهدید می کنند، اجتناب ورزند.
هنگامـی کـه درگیـری در کلیسـا بوجـود مـی آیـد، نصیحـت پولـس بـه قرنتیـان امـروزه 
همچنـان قابـل اجـرا می باشـد: » ای دوسـتان من، به نام خداوند ما عیسـی مسـیح درخواسـت 
مـی کنـم کـه همـه شـام در آنچه که می گویید توافق داشـته باشـد و دیگر بین شـام اختالف و 
نفاقـی نباشـد بلکـه بـا یـک فکر و یک هدف کامالً متحد باشـد « )اول قرنتیان بـاب ۱ آیه ۱۰(.

حسادت، نزاع و تفرقه — اینها مشکالتی نیستند که تنها کلیسای زمان پولس با آنها 
مواجه بود. ما نیز امروزه با آنها روبرو هستیم. هر کدام از ما در تالش برای رفع این 

مشکالت به روشی که اتحاد ما را تهدید نکند، چه نقشی ایفا می کنیم؟

۱۶ آبان      چهارشنبه      

بدن مسیح
شـاید شـناخته شـده تریـن تصویـر از کلیسـا و آن کـه بـه قوی ترین شـکل ممکـن در مورد 
اتحـاد بخـش هـای متنـوع آن صحبـت مـی کنـد، بـدن مسـیح باشـد. » بـدن یکـی اسـت امـا 
اعضـای بسـیار دارد. وقتـی متـام ایـن اعضـا کنـار هـم قـرار مـی گیرند، بدن تشـکیل می شـود. 
»بـدن« مسـیح نیـز همینطـور اسـت  ... بـاری، شـام جمعـاً بـدن مسـیح و فردافـرد عضـوی از 

اعضـای بـدن او هسـتید « )اول قرنتیـان بـاب ۱۲ آیـات ۱۲ و ۲۷(. 
درست هامنطور که بدن یک واحد است که از بخش های مختلفی تشکیل شده است و 
هر کدام از اعضا عملکرد و مسئولیت متفاوتی دارد، کلیسا نیز به عنوان بدن مسیح می باشد. 
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اول قرنتیـان بـاب 12 آیـات 12 تـا 26 را بخوانیـد. چگونـه ایـن تصویـر یک بدن بـا بخش های 

بسـیار، بـر جامعـت محلـی شـام اعـامل می شـود؟ چگونـه در مـورد سـازمانی جهانـی ماننـد 

کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم کاربـرد دارد؟

 

آمـوزه پولـس در اول قرنتیـان بـاب ۱۲، ایـن واقعیـت عمیـق کـه اتحـاد اصیـل مسـیحی 
تنهـا در تنـوع منی باشـد و قطعـاً مخالـف بـا آن نیسـت بلکـه بواسـطه آن می باشـد را انتقـال 
می دهـد. مـا نبایـد متعجـب شـویم کـه ایـن روح القـدس اسـت کـه منبـع تجلـی ایـن تفـاوت  
می باشـد. درسـت هامنطـور کـه بـدن انسـان هـم فوق العـاده واحـد و در عیـن حـال بـه طـور 
شـگفت انگیزی متنـوع اسـت، بـه طـور مطلـوب، بدن مسـیح نیز چنین اسـت کـه از طریق این 

تنـوع، تکامـل و غنـای بـدن مسـیح را نشـان می دهـد.
ایـن تصویـر بـه طـور مسـتقیم خطـاب بـه مـا بـه عنـوان کلیسـا می باشـد. در چنـد دهـه 
اخیـر، کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم بـا وجـود فـراز و نشـیب ها رشـد کـرده اسـت. کلیسـای 
ادونتیسـت روز هفتـم از مردمـی بـا پیشـینه فرهنگی و محیطی متنوعی تشـکیل شـده اسـت. 
تفاوت هـای قومـی، نـژادی، فرهنگـی، آموزشـی و سـنی نبایـد باعـث جدائـی مـا در مسـیح 
بشـوند. بلکـه ایـن تنـوع بایـد توسـط روح القـدس بـه عنـوان نیرویـی برای اتحـاد تبدیل شـود 
و ایـن حقیقـت را منایـان سـازد کـه بـا وجـود ایـن تفاوت ها، همـه ما در مسـیح یکی هسـتیم.

هامنطـور کـه دیده ایـم، همگـی مـا بـی توجـه بـه هویـت و اینکـه اهـل کجـا هسـتیم، در 
پـای صلیـب برابـر می باشـیم. چنانچـه دنیـای اطراف ما هـر چه بیشـر در حال تفکیک اسـت، 
کلیسـا بایـد نشـان دهـد که اتحـاد در تنوع قابل دسـتیابی اسـت و قـوم خـدا می توانند قدرت 

شـفا دهندگی و آشـتی انجیـل را ابـراز منایند. 
بطـرز شـگفت انگیزی، پولـس بـه مـا می گوید که ایـن ایده آل چگونه قابل دسـتیابی اسـت. 
» مسـیح رس کلیسـا و شـخصاً نجـات دهنـده آن اسـت « )افسسـیان بـاب ۵ آیـه ۲۳(. » او رس 
و منشـاء بـدن یعنـی کلیساسـت «  )کولسـیان بـاب ۱ آیـه ۱۸(. از آنجایـی کـه هـر ایامنـدار از 
نظـر روحانـی بـا مسـیح مرتبـط اسـت، در نتیجـه متام بـدن از یک غـذا تغذیه می کنـد. پس ما 
منی توانیـم بـه انـدازه کافـی بـر اهمیت مطالعـه کالم خـدا، اطاعـت از آنچـه در آن می آموزیم 

و تجربـه مشـرک عبـادت و دعـا بـرای اتحـاد در بدن مسـیح تأکیـد مناییم.

۱۷ آبان      پنجشنبه      

گوسفند و شبان
یوحنـا بـاب 10 آیـات 1 تـا 11 را بخوانیـد. چـه جنبه هایـی از ایـن اسـتعاره کلیسـا بـه عنـوان 

آغـل از اتحـاد می گوینـد؟ مزامیـر بـاب 23 را نیـز ببینیـد.
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در جهـان امـروزی بـا شـهرهای بزرگ، مشـاهده دامداری از هـر نوع پدیده ای بسـیار نادر 
اسـت. بیشـر مـردم در حـال حـارض، از رابطـه میـان گوسـفند و شـبان بسـیار کـم می داننـد. با 
ایـن وجـود، هنگامـی کـه عیسـی ایـن متثیـل را بیـان منـود، مـردم به خوبـی متوجـه صحبت او 
شـدند. وقتـی او گفـت،» مـن شـبان نیکو هسـتم «، آنها به رسعت اشـاره او بـه مزامیر باب ۲۳ 
آیـه ۱، » خداونـد شـبان مـن اسـت « را متوجـه و قـدر آنرا دانسـتند. این تصویر نه تنها روشـن 
بـود بلکـه رسشـار از ارزش عاطفـی بـود کـه آن را زنـده سـاخت. در فرهنگ کهن خـاور نزدیک 
و همچنـان امـروزه در خاورمیانـه، شـبان ها بـا وجـود چالش ها بـه مراقبت از گوسـفندان خود 
شـناخته شـده اند. تصویـر شـبان بـه یکـی از عزیزتریـن تصاویـر بـکار بـرده شـده در کتـاب 

مقـدس بـرای توصیـف شـخصیت خـدا و رابطـه اش بـا قوم خود تبدیل شـده اسـت.
این تصویِر قوِم خدا به عنوان گوسفندان، جالب توجه است. یکی از تصوراتی که ما اغلب 
از گوسفند داریم، ماهیت بی آزار و بی دفاع آنهاست. از این رو، آنها برای محافظت و راهنامیی 
به شبانی خوب نیاز دارند. آنها رصاحتاً بی عقل و ساده لوح در نظر گرفته می شوند. گاهی 
اوقات، به طور سهوی، گوسفند گم می شود و شبان آن را پیدا کرده و به گله بازمی گرداند. 
گوسفند نوپا اغلب باید حمل شود و نیازمند مراقبت بیشر است. صرب و درک برای مراقبت از 
گوسفند مورد نیاز است. از بسیاری جهات، این تصویری عالی برای نشان دادن کلیسا می باشد. 

عضو کلیسا چیزی برای ترس ندارد، بلکه می تواند از رابطه با شبان همه چیز را بدست آورد.
عیسی در این متثیل، همچنین بر اهمیت اینکه گوسفند باید به حرف شبان گوش دهد، تاکید 
می ورزد. زمانی که رشایط ایجاب مناید، محافظت از چند گله گوسفند با قرار دادن آنها در یک 
محوطه یا آغل ممکن است. چگونه ممکن است بعد از آن از هم جدا شوند؟ تنها چیزی که الزم 
می باشد، این است که بدو ورودی محوطه بایستد و صدا بزند. گوسفند او، صدایش را تشخیص 
خواهد داد و نزد او خواهد آمد. » وقتی گوسفندان خود را بیرون می برد، خودش در جلوی آنها 
حرکت می کند و گوسفندان به دنبالش می روند زیرا صدای او را می شناسند « )یوحنا باب ۱۰ 
آیه ۴(. گوش دادن به صدای شبان برای کلیسا حیاتی است. در واقع، اتحاد و امنیت قوم خدا به 

نزدیکی ایشان به او بستگی دارد و مستقیامً با فرمانربداری مطیعانه از صدای او مرتبط است.

ــا ایــن وجــود،  مــردم بــه طــور کلــی دوســت ندارنــد بــه گوســفند تشــبیه شــوند. ب
چــرا ایــن یــک اســتعاره بســیار مناســب بــرای مــا می باشــد؟ ایــن تصویــر بایــد چــه 

چیــزی در مــورد نیــاز مــا بــه شــبان و اطاعــت از فرمــان او بــه مــا بگویــد؟

۱٨ آبان      جمعه      

تفکـری فراتـر: از نوشـته های الن جی وایت، » شـبان الهی «، صفحـات ۴۷۶-۴٨۴، از کتاب 
آرزوی اعصـار؛ » کلیسـا بـر روی زمین «، صفحات ۲۴۰-۲۴۳ از کتاب اندرزهایی برای کلیسـا.

» در بافـت معبـد اورشـلیم و همچنین ترکیب معامری سـازه های یونانـی – رومی موجود، 
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نویسـندگان عهـد جدیـد از اسـتعاره معبـد بـرای قـادر سـاخن ایامنـداران بـه تجسـم حرمـت 
کلیسـا، نقش خدا در تأسـیس و رشـد کلیسـا، تعریف ماهیت کار مسـیح و روح و همبسـتگی 
ایامنـداران در کلیسـا اسـتفاده مـی کننـد. دامنـه معـامری بـه نظـر مـی رسـد حاکـی از یـک 
تصویـر ثابـت باشـد. بـا ایـن وجود، اسـتعاره ای کـه در رابطـه با تصویر سـازی زیسـتی و روند 
سـاخن بـکار بـرده مـی شـود، اغلـب برجسـته مـی باشـد. بـه جـای تصویری ثابـت، مـا مجبور 
بـه تجسـم روایـت رونـد سـاخت و سـاز بـه جـای یـک بنـای کامـل مـی باشـیم. کلیسـا امتیـاز 
 شـگرف تصدیـق فروتنانـه در زندگـی و روایـت معبـد خـدای زنـده را تضمیـن می کنـد « —
John McVay, »Biblical Metaphors for the Church: Building Blocks for Eccle-  

 siology,« in Ángel Manuel Rodríguez, ed., Message, Mission, and Unity of the
Church )Hagerstown, Md.: Review and Herald®, 2013(, p. 52

سواالتی برای بحث
1. در مــورد تصویــر هــای کتــاب مقــدس در مــورد کلیســا بیاندیشــید. کــدام یــک را بیشــتر مــی 
پســنیدید؟ چــرا بیشــتر بــه ایــن مــورد عالقــه داریــد؟ برخــی دیگــر از اســتعاره هــای مربــوط بــه 

کلیســا را مــی توانیــد در ایــن آیــات بیابیــد: اول تیموتائــوس بــاب 3 آیــه 51، دوم تیموتائــوس 

ــن اســتعاره هــا چــه چیزهــای دیگــری در  ــه 9. ای ــاب 2 آی ــا 5، اول پطــرس ب ــاب 2 آیــت 3 ت ب

مــورد کلیســا آمــوزش مــی دهنــد؟

2. » خــدا مــی خواهــد کــه قومــش بــا صمیمانــه تریــن پیوندهــای هــم نشــینی مســیحی متحــد 
شــوند؛ اعتمــاد بــه مــودت بــرای رونــق کلیســا حیاتــی اســت؛ اتحــاد در عمــل در بهــران مذهبــی 

مهــم مــی باشــد. یــک گام از روی بــی احتیاطــی عملــی از روی بــی دقتــی ممکــن اســت کلیســا 

را دچــار مشــکالت و ســختی هایــی بکنــد کــه بــرای ســال هــا نتوانــد از آن رهایــی یابــد « – الــن 

جــی. وایــت،  — Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 3, p. 446 ایــن 

هشــدار بــرای تــالش بخاطــر محافظــت از وحــدت کلیســا ، چــه چیــزی مــی آمــوزد؟ هــر کــدام از 

مــا در ایــن مســئولیت مقــدس چــه نقشــی داریــم؟

3. مطالعـه روز یکشـنبه بـر ایـن نکتـه تأکیـد داشـت کـه مـا حتـی بـه عنـوان قـوم خـدا باید بر 
فیـض خـدا بـرای نجـات تکیـه کنیـم و هرگز بر شایسـتگی های خـود متکـی نباشـیم. درواقع، آیا 

هرگـز مـی تـوان اسـتدالل کـرد کـه ایـن اتـکای مـا بـر شایسـتگی خـدا بـرای نجـات اسـت کـه در 

حقیقـت مـا را قـوم خـدا مـی سـازد؟ چـرا ایـن یـک ادعـای معتبـر مـی تواند باشـد یا نباشـد؟

خالصـه: عهـد جدیـد از اسـتعاره هـای متفاوتـی بـرای ماهیـت و مأموریـت کلیسـا بکار 
می بـرد. مهـم تـر اینکـه ایـن اسـتعاره هـا چنیـن آمـوزش مـی دهند کـه خدا بـه دقـت مراقب 
قـوم خـود مـی باشـد و از آنهـا محافظـت می کنـد. این اَشـکال همچنیـن تعلیم مـی دهند که 
قـوم خـدا بـه گونـه ای پیچیـده بـا یکدیگـر مرتبـط هسـتند و مـا بـرای انجـام کاری کـه بـه آن 

فراخوانـده شـده ایـم، بـه یکدیگر نیـاز داریم. 
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داستانهای ایامنداران
1٨ آبان

کتاب قاچاقچی
توسط والدمیربوریسوف

بعـد ازرشکـت درکنفرانس شـبانان در کشـور دیگر, دوسـتان از من خواسـتند تا 
یـک جعبـه کتـاب هـای دینی را که شـامل ۱۰۰ عدد کتـاب بود, به خانـه برگردانم. 
مـن خواسـتم کمـک کنـم, امـا کشـور زادگاهـم بـه طـور جـّدی پخـش کتابهـا بـا 

مضمـون ادبیّـات دینـی را کنـرل مـی کند.
بـه دوسـتانم گفتـم:" من به رشطی جعبـه کتاب را می گیرم کـه راننده اتوبوس 

مسـوولیت آنرا قبول کند."
راننـدگان اتوبـوس اغلـب بـرای حمـل بـار اضافـی بـه عـوض پرداخـت نقـدی 
موافقـت مـی کننـد, و راننـده اتوبـوس مـن بـه عـوض پرداخـت ۱۰۰ دالر موافقت 
کـرد کـه کمـک کند. من و یکی از دوسـتانم سـوار اتوبوس شـدیم و مسـیر طوالنی 

را پیمودیـم.
وقتـی کـه شـب هنگام بـه مرزرسـیدیم, راننـده به من نزدیک شـد تـا در مورد 
جعبـه اطاّلعاتـی را بگیـرد. او خواسـت بدانـد کـه چگونـه بـا مامـوران مرزبانـی 
صحبـت کنـد. وقتـی بـه او گفتـم کـه در درون جعبـه کتـاب هـای مسـیحی وجود 
دارد, او ۱۰۰ دالر را از جیبـش درآورده و بـه مـن پـس داد. او گفـت:" بـرای مـن 

قاچـاق مـواد مخّدرآسانراسـت از گذرانـدن کتـاب هـای مسـیحیت از مـرز."
مـن و دوسـتم گزینـه دیگـری نداشـتیم. مـا کناراتوبـوس زانـو زده وکتـاب هـا 
را درون چمدانهایـامن گذاشـتیم. سـپس هنگامیکـه بـه صـف مسـافران در مـرز 
روی  را  هایـش  کیـف  بـود  مـا  جلـوی  در  کـه  شـخصی  کردیـم.  دعـا  پیوسـتیم, 
نوارپردازنـده  گذاشـت و خـودش بـه درون گمـرک رفـت. بعـد مـا چمدانهایامن را 
روی نواربازرسـی گذاشـتیم. مامـور مرزبانـی دکمـه اسـتارت نـوار را فشـار داد, اما 
حرکـت نکـرد. دوبـاره دکمـه را فشـار داد. او دکمه را فشـار داد و نا سـزا گفت. باز 

نـوار هیـچ حرکتـی نکرد.
مامـور گمـرک نگاهـی به مـا انداخـت. او در حالیکه از ما خواسـت تا چمدانها 

را از روی نواربرداریم, گفت:" مشـکلی نیسـت, بروید.«
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چنـد دقیقـه بعـد, مـن و دوسـتم بـه سـمت دیگـر گیشـه گمـرک رفتیـم  تـا 
بـه کشـور زادگاهـامن وارد شـویم. چمدانهایـامن را روی نواربازرسـی گذاشـتیم 
و ماموردکمـه را فشـار داد. چیـزی اتفـاق نیفتـاد. رشوع بـه ناسـزا گفـن منـود, و 

رسانجـام رو بـه مـا کـرد و گفـت:" برویـد."
همینکـه از مـرز گذشـتیم, نگاهـی بـه عقـب انداختیـم. مامورنفـر بعـدی را 
نگـه داشـته بـود وکیـف هـای او را با دسـت بازرسـی می کـرد. مـا در حالیکه روی 

صندلـی اتوبـوس نشسـتیم, از خـدا شـکرگزاری کردیـم.
در سـبّت, یکی از اعضای کلیسـا داسـتان عجیبی در کلیسـا داشـت. یک صدا 
او را بیدارکـرده بـود و مـی گفت:"بـرای شـبانت دعـا کـن." او پـی نـربده بـود که 
مـن درحـال مسـافرت هسـتم و فکـر کـرد در خانـه در حـال خواب هسـتم. صدا 
دوبـاره گفت:"بـرای شـبانت دعـا کـن." رسانجـام, او زانـو زده و بـه مـدت یـک 

سـاعت دعـا کرد.
مـن از او سـوال کـردم کـه چـه وقت او صدا را شـنیده بود. آن دقیقـا لحظه ای 

بـود کـه من و دوسـتم ازمرز گذشـته بودیم.
بـا وجـود آنکـه منـی توانـم اسـم کشـورم را بگویـم, درخواسـت مـی کنـم برای 
کار خـدا دعـا کنیـد. از شـام بـه خاطـر دادن هدایای ماموریت تشـکر مـی کنم که 

توانسـت خـرب نجـات را بـه بیشـر نقـاط دنیا گسـرش دهد.  
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۱۹-۲۵ آبان   درس هفتم   

هنگامی که اختالف بوجود می آید

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: اعـال رسـوالن بـاب ۶ آیـات ۱ تـا ۶، بـاب ۱۰ آیـات ۱ تـا ۲۳؛ متی 
بـاب ۵ آیـات ۱۷ تـا ۲۰؛ اعـال رسـوالن بـاب ۱۱ آیات ۳ تا ۲۴؛ اعال رسـوالن بـاب ۱۵ آیات ۱ 

تـا ۲۲؛ عامـوس باب ۹ آیـات ۱۱ و ۱۲.

آیه حفظی: » شام که در اتحاد با مسیح تعمید گرفتید همفکر او شده اید .  پس دیگر هیچ 
تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همۀ شام در اتحاد 

با مسیح عیسی یک هستید  « )غالطیان باب 3 آیات 27 و 28(.

یکـی از دشـوارترین مسـئولیت هـای هـر جامعـه مسـیحی حفـظ اتحـاد در زمـان بـروز 
اختـالف عقایـد در مسـائل مربـوط بـه هویـت و رسـالت کلیسـا می باشـد. این تفـاوت ها می 

تواننـد بـه عواقـب ویرانگـری منجر شـوند.
جوامـع مسـیحی امـروزی بـا جوامعـی کـه در عهـد جدید مـی بینیـم تفاوتی ندارنـد. مردم 
هـامن مـردم هسـتند و تفـاوت هـا حتـی در مـورد مسـائل مهـم تـر بوجـود خواهنـد آمـد. 
مسـیحیان اولیـه بـا برخـی از کشـمکش هـای بوجـود آمـده از تعصبـات فـردی قابل مشـاهده 
و تفـاوت هـای جـدی در تفسـیر روایـات و اسـطوره هـای کلیـدی داسـتان هـای عهـد قدیـم 
روبـرو بودنـد. ایـن درگیـری هـا اگـر بـرای رسـوالن و رهـربان متفکـری که بـه دنبـال راهنامیی 
روح القـدس و کتـاب مقـدس بـرای حـل و فصـل ایـن تنش هـا نبود، می توانسـت کلیسـا را در 

مراحـل ابتدایـی ویران سـازد. 
چنـد هفتـه پیـش مطالعـه کردیـم که چگونـه کلیسـای اولیه وحـدت کلیسـا را تجربه منود.

در ایـن هفتـه بررسـی خواهیـم کـرد کـه  چگونـه نـزاع هـای داخلـی کلیسـای اولیـه موجـب 
تضعیـف و تهدیـد بقـای آن مـی شـد. ایـن نـزاع ها چـه بودند و چگونـه باید حل می شـدند و 

امـروزه از ایـن تجربـه هـا چه چیـزی مـی توانیـم بیاموزیم؟

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۶ آبان - November ۱۷ آماده شوید.
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۲۰ آبان      یکشنبه      

تعصبات قومی

اعـامل رسـوالن بـاب 6 آیـه 1 را بخوانیـد. چـه مسـائلی در کلیسـای اولیـه باعـث شـد مـردم 

دربـاره توزیـع عادالنـه و منصفانـه غـذا میـان بیـوه زنـان شـکایت کننـد؟

 

بنظـر مـی رسـید کـه برخـی از مسـیحیان اولیـه در برابـر بیـوه زنـان یونانـی در برابـر خود 
تبعیـض قائـل مـی شـدند و نسـبت بـه بیـوه زنان عربانـی، غـذای کمری به ایشـان مـی دادند. 
ایـن تبعیض آشـکار، شـکافی در اجتـامع ایامنداران اولیـه وجود آورد. چه ایـن طرفداری واقعی 
بـود یـا خیـر، مـن به آن اشـاره ای منـی کند. تنها مـی گوید که برخـی مردم بر این بـاور بودند. 
ایـن نـزاع هـا از ابتـدا اتحـاد کلیسـا را تهدیـد مـی منـود. چقـدر جالب توجه اسـت کـه جدائی 

نـژادی چنیـن بـه رسعت در کلیسـا دیده شـد.

اعـامل رسـوالن بـاب 6 آیـات 2 تـا 6 را بخوانیـد. مراحل سـاده ای که کلیسـای اولیـه برای حل 

ایـن سـوء تفاهم بـکار برد چـه بودند؟

 

کلیسای اولیه به رسعت در حال رشد بود و این رشد، مسئولیت های سنگینی برای رسوالن 
به همراه داشت. انتصاب آن هفت مرد که بطور سنتی » شامس « نامیده می شدند )اگر چه 
عهد جدید آنها را به این نام منی خواند(، تنش در کلیسای اورشلیم را از بین بردند و موجب 

شد تا مردم مشارکت بیشری در کار بشارت و خدمت کلیسا داشته باشند.
رسـوالن بـا دقـت بـه شـکایات ایامنـداران یونانـی زبان گـوش فـرا دادند و از ایشـان خواسـتار راه 

حـل شـدند. انتخـاب هفـت مـرد بـه عنـوان همکاران رسـوالن بـه عهده ایـن گروه سـپرده شـد و آنها 

هفـت شـاگرد را کـه همـه یونانـی زبان بودند معرفـی منودند. گفته شـده بود که این مـردان » نیکنام 

و پـر از روح القـدس و بـا حکمـت بودنـد « )اعـامل رسـوالن باب ۶ آیه ۳(. رسـالت رسـوالن کـه تا آن 

زمـان هـم موعظـه کالم خـدا و هـم توزیـع غـذا میـان بیوه زنـان بـود، میان دو گروه تقسـیم شـد که 

هـر کـدام مأموریتـی بـا ارزش یکسـان بـرای انتشـار انجیل را انجـام می دادنـد. لوقا از واژه یکسـان » 

رسـالت « یا » خدمت « )diakonia( برای اشـاره به مأموریت رسـوالن در موعظه کالم )اعامل رسـوالن 

بـاب ۶ آیـه ۴( و مأموریـت خادمیـن توزیـع غـذا )اعامل رسـوالن بـاب ۶ آیا ۱( بـکار می برد. 

شــما در ایــن واقعیــت کــه رهبــران بــرای پیــدا نمــودن راه حــل، تعــداد زیــادی از 
ــه 2( چــه مفهومــی  ــاب 6 آی ــد )اعمــال رســوالن ب ــا هــم فراخواندن ــداران را ب ایمان

ــد؟ درک مــی کنی
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۲۱ آبان      دوشنبه      

ایامن آوردن غیر یهودیان
ایـامن آوردن غیـر یهودیـان بـه انجیـل عیسـی مسـیح رویـدادی در کتـاب اعـامل رسـوالن 
اسـت کـه صحنـه را بـرای درگیـری بزرگ تر در زندگی کلیسـای اولیـه ایجاد می کنـد، نزاعی که 

وجـود و رسـالت کلیسـا را بـه خطر مـی انداخت.

اعـامل رسـوالن بـاب 10 آیـات 1 تـا 23 را بخوانیـد. در ایـن آیـات چـه عواملـی بـر ایـن نکته 

اشـاره دارنـد کـه روح القـدس در حـال رسـوخ بـر قلـب هـای بسـیاری از مـردم بـرای آمـاده 

سـازی راه بـرای غیـر یهودیـان بـرای دریافـت انجیـل بـود؟

 

ایـن دیـدگاه بایـد بـرای پطـرس بسـیار عجیـب بـوده باشـد. او متعجب شـد زیرا بـه عنوان 
یـک یهـودی وفـادار هرگـز در خـوردن غـذای ناپاک یا نجـس آنگونه کـه احکام ملزم مـی دارد، 
رشیـک نشـده بـود )الویـان بـاب ۱۱، حزقیـال باب ۴ آیـه ۱۴ و دانیال بـاب ۱ آیـه ۸ را ببینید(. 
هـر چنـد، هـدف از ایـن دیدگاه مربـوط به رژیم غذایی منی شـد بلکـه مربوط بـه موانع میان 
یهودیـان و غیـر یهودیـان بـود کـه مانـع گسـرش انجیـل مـی شـدند. چنیـن موانعی دسـت کم 

ماننـد جهـان کهـن، امروزه نیز شـایع می باشـند.
در دهـه هـای نخسـت، مسـیحیت اساسـاً از یهودیانـی تشـکیل شـده بـود که عیسـی را به 
عنـوان مسـیح موعـوِد نبـوت هـای عهـد قدیـم پذیرفتـه بودنـد. ایامنـداران اولیـه بـه عیسـی، 
یهودیـان وفـاداری بودنـد کـه آنگونـه کـه تعلیـم یافته بودنـد، از رشیعـت اطاعت مـی کردند. 
آنهـا تصـور منـی کردنـد که انجیل عیسـی مسـیح مقـررات عهـد قدیم را زائـل یا نابـود می منود 

)متـی بـاب ۵ آیـات ۱۷ تـا ۲۰(. 

اعـامل رسـوالن بـاب 10 آیـات 28، 29، 34 و 35 را بخوانید. پطرس چگونـه مفهوم رویایی که 

در یافـا دریافـت منـود را درک منـود؟ چه چیزی او را به این تفسـیر سـوق داد؟

 

آنچـه کـه مـی بینیـم در اعـامل رسـوالن اتفـاق مـی افتـد این اسـت کـه روح القـدس راه را 
بـرای غیـر یهودیـان بـه منظـور پذیرفتـه شـدن در اجتـامع مسـیحی همـوار منـود. و آنهـا مـی 
توانسـتند ایـن کار را بـدون ختنـه شـدن و ابتـدا یهـودی شـدن انجـام دهنـد. آنچـه کـه پطرس 
و دوسـتانش را متقاعـد سـاخت ایـن بـود کـه در حقیقـت اراده خـدا، عطـای روح القـدس بـه 
کورنلیوس و خانواده اش به شـیوه ای یکسـان با آنچه که شـاگردان عیسـی در روز پنطیکاسـت 
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تجربـه کردنـد، بـود )اعامل رسـوالن بـاب ۱۰ آیات ۴۴ تا ۴۷(. اگر ممکن باشـد کـه روح القدس 
هامنگونـه کـه بـه یهودیان داده شـد، به غیر یهودیان نیز داده شـود، پس آشـکار بـود که ختنه 
شـدن رشط الزم بـرای ایـامن آوردن بـه عیسـی به عنوان مسـیح موعـود نبود. ایـن نتیجه گیری 

صحنـه را بـرای درگیـری مذهبـی بـزرگ تری میـان مسـیحیان اولیـه فراهم منود.

۲۲ آبان      سه شنبه      

روح هدایت می کند
افتاد، به رهربان اجتامع مسیحی  گزارشات از آنچه در قیرصیه در مورد کورنلیوس اتفاق 
در اورشلیم رسید و آنها از پطرس خواستند که گزارشی از ماجرا برایشان بفرستد. آنها از آنچه 
پطرس انجام داده بود، رنجیده خاطر شدند، زیرا بر طبق درک یهودی خود از احکام موسی، 

یهودیان وفادار اجازه خوردن غذا با غیر یهودیان را نداشتند )اعامل رسوالن باب ۱۱ آیه ۳(.

اعامل رسوالن باب 11 آیات 4 تا 18 را بخوانید. پطرس برای توضیح کار روح القدس و رهنمود 

او در این رویداد چه گفت؟ منظور اصلی او با بازگویی آنچه که اتفاق افتاده بود، چه بود؟

 

اگـر چـه برخـی، سـواالتی در مـورد مرشوعیـت اعـامل و تصمیـامت پطـرس در تعمیـد غیر 
یهودیـان مطـرح منودنـد، شـاهدان کافـی )اعـامل رسـوالن بـاب ۱۱ آیـه ۱۲( گواهـی دادنـد که 
روح القـدس در واقـع حضـور خـود را مانند روز پنطیکاسـت آشـکار منـود. راهنامیـی و هدایت 
روح القـدس در ایـن مـورد غیـر قابـل بحـث مـی باشـد و ایـن موهبت شـناخته شـده اسـت. » 
وقتـی ایـن را شـنیدند خامـوش ماندنـد و در حالـی کـه خدا را سـتایش مـی کردنـد گفتند: پس 
در ایـن صـورت خـدا بـه غیـر یهودیان نیـز این فرصت را بخشـیده اسـت تا آنها هـم از گناهان 

خـود توبـه کننـد و حیـات یابنـد « )اعـامل رسـوالن باب ۱۱ آیـه ۱۸(.

اعامل رسوالن باب 11 آیات 19 تا 24 را بخوانید. سپس در زندگی کلیسای اولیه چه اتفاقی افتاد؟ 

 

شـاید برخـی در اورشـلیم فکـر کـرده بودنـد کـه آنچـه در مـورد کورنلیـوس و خانـواده اش 
اتفـاق افتـاد یـک اسـتثناء بـود و چنین تجربـه ای تکرار نخواهد شـد. اما آن واقعـه چیزی نبود 
کـه روح القـدس در نظـر داشـت. هامنطـور که شـاگردان عیسـی به فراتـر از اورشـلیم و یهودا 
پراکنـده شـدند، بدلیـل جفائـی کـه پس از مرگ اسـتیفان بوجود آمد )اعامل رسـوالن باب ۸ آیه 
۱( و بـه سـامره، فینیقیـه، قـربس و انطاکیـه رفتنـد، متعاقـب آن، غیـر یهودیان بیشـری عیسـی 
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را بـه عنـوان نجـات دهنـده خـود پذیرفتنـد. ایـن چیزی اسـت که عیسـی پیش بینی کـرده بود 
)اعـامل رسـوالن بـاب ٨ آیـه ۱(. ایـن ایـامن آوردن غیـر یهودیـان اگر چه فـوق العاده بـود، اگر 
مـا خـود را بجـای ایامنـداران یهـودی اولیـه بگذاریـم، دیـدن اینکه آنهـا مطمنئ نبودنـد چگونه 

رفتـار کنند، دشـوار منی باشـد.

خــود مــا چگونــه ممکــن اســت در برابــر دیــدگاه هــای کوتــه نظرانــه در مــورد کلیســا 
و پیــام مــا کــه می توانــد مانــع شــهادت دادن مــا بشــود، مقاومــت کنیــم؟

۲۳ آبان      چهارشنبه      

شورای اورشلیم

اعـامل رسـوالن بـاب 15 آیـات 1 و 2 و غالطیـان بـاب 2 آیات 11 تا 14 را بخوانید. دو مسـئله 

ای کـه باعـث بوجـود آمدن درگیری جدی در کلیسـای اولیه شـدند، چه هسـتند؟

 

تهدیـد علیـه اتحـاد کلیسـا کـه مسـیحیان اولیـه بـا آن روبـرو بودند، واقعـی و دشـوار بود. 
برخـی از مسـیحیان یهـودی زاده فکـر می کردنـد کـه نجـات تنهـا برای کسـانی که بـه قوم عهد 
خـدا تعلـق داشـتند، ممکـن بـود و ایـن بر الزامی بـودن ختنه داللت داشـت. و ایـن ایامنداران 
یهـودی بـه عنـوان بخشـی از زندگـی وفادارانـه بـر ایـن بـاور بودنـد کـه بایـد از ارتباط بـا غیر 

یهودیـان کـه احتـامالً مـی توانسـت نجات خـود ایشـان را از بین بـربد، اجتنـاب ورزند.
یهودیـان سـنت هـای بسـیار سـختگیرانه ای در مـورد ارتباطشـان بـا غیـر یهودیان داشـتند. 
ایـن سـنت هـا بـه رسعـت بـه سـدی بـرای اجتـامع نوپـای مسـیحی تبدیـل شـدند، زمانـی کـه 
رسـوالن رشوع بـه موعظـه بـه غیـر یهودیانـی منودنـد که متایل داشـتند از عیسـی پیـروی کنند. 
از آنجایـی کـه مسـیح موعـود نجـات دهنـده قـوم مـورد عهـد خـدا می باشـد و آنگونـه که در 
عهـد قدیـم پیـش بینـی شـده بود، اگـر غیر یهودیان می خواسـتند نجـات یابند آیا منی بایسـت 

ابتـدا یهـودی شـده و سـپس از هـامن مقـررات عهـد اطاعـت کنند؟

اعـامل رسـوالن بـاب 15 آیـات 3 تـا 22 را بخوانیـد. برخی از مسـائلی که در شـورای اورشـلیم 

مطرح شـدند، چـه بودند؟

 

ایـن مسـئله در درگیـری هـای مربـوط بـه تفسـیر های عمیـق از روایـات کتـاب مقدس در 
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مـورد ختنـه و رابطـه بـا غیـر یهودیـان ریشـه داشـت. چنـان چـه رسـوالن، بـزرگان و منایندگان 
انطاکیـه دور هـم جمـع شـدند، بـه نظـر مـی رسـد کـه بحـث بـدون هیـچ نتیجـه گیـری بـرای 

مدتـی طوالنـی ادامـه مـی یافت.
امـا سـپس پطـرس، بارنابـا و پولـس سـخرنانی منودنـد. سـخرنانی پطرس بـه مکاشـفه الهامی 
از جانـب خـدا اشـاره داشـت کـه موهبـت روح القـدس راه را بـرای مأموریت به غیـر یهودیان 
هموار منود. سـپس پولس و برنابا داسـتان های خود را از آنچه خدا از طریق ایشـان برای غیر 
یهودیـان انجـام داده بـود بـه اشـراک گذاشـتند. در نتیجـه، چشـامن بسـیاری بـر روی حقیقت 
گشـوده شـد. پطـرس گفـت: » ما از راه فیض عیسـی مسـیح خداونـد ایامن می آوریـم و نجات 
مـی یابیـم و آنهـا هـم همینطـور،« کـه منظور غیـر یهودیان می باشـد )اعامل رسـوالن باب ۱۵ 
آیـه ۱۱(. آنـان بـرای قرنهـای متـامدی از رسـوم و ترشیفاتـی تبعیـت مـی کردنـد، ولـی بخاطـر 

انجیـل ایـن رسـوم دیگـر قابل اجـرا نبـود و مضمحل گردیـده بود.

آیا تا به حال در باره اعتقادی عمقی تغییر فکر و عقیده داده اید؟ در باره تغییر فکر 
آیا تجربه ای داشته اید تا به شما برای زیر سوال بردن یک عقیده کمک کند؟ 

۲۴ آبان      پنجشنبه      

راه حلی دشوار
کلیسـای انطاکیـه بـرای فرسـتادن مناینـدگان بـه اورشـلیم برای دسـتیابی به بهریـن راه حل 
بـرای درگیریشـان نیـاز بـه نوعـی اعتـامد داشـتند. بـا ایـن وجـود، پـس از سـاعت هـا بحـث و 
گفتگـو میـان رسـوالن و بـزرگان کلیسـا، یعقـوب بـرادر عیسـی که به نظـر می رسـد رهرب جمع 
باشـد، در مـورد آنچـه بایـد انجـام می شـد تصمیم گرفـت )اعامل رسـوالن باب ۱۵ آیـات ۱۳ تا 
۲۰(. واضـح اسـت کـه تصمیـم شـورا ایـن بود کـه غیر یهودیـان الزم نیسـت یهودی شـوند و از 

متـام احـکام ترشیفاتـی از جملـه ختنـه اطاعـت کنند تا بتوانند مسـیحی شـوند.

عامـوس بـاب 9 آیـات 11 و 12 و ارمیـا بـاب 12 آیـات 14 تـا 16 را بخوانیـد. ایـن انبیـا عهـد 

قدیـم چـه پیشـگویی هایـی در مـورد قـوم هـای همسـایه ارسائیـل کردند؟

 

در حالـی کـه یعقـوب از بـاب ۹ عامـوس نقـل قـول مـی کنـد، مـا اشـاراتی بـه نجات سـایر 
ملـت هـا در دیگـر پیـش بینـی هـای عهـد قدیـم می بینیـم. ایـن از ابتدا قصـد خدا بـود که از 
طریـق شـهادت و تجربـه ارسائیـل، متام جهان را نجات دهـد. درواقع، فراخوانده شـدن ابراهیم 
توسـط خـدا شـامل برکتـی بـرای متـام ملـت هـا از طریـق او و فرزندانـش مـی شـد )پیدایـش 
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بـاب ۱۲ آیـات ۱ تـا ۳(. هدایـت روح القـدس؛ مأموریـت پطـرس، برنابـا و پولـس در میـان غیر 
یهودیـان؛ و ایـامن آوردن بسـیاری از غیـر یهودیـان شـواهدی بودنـد کـه منی توانسـتند نادیده 
گرفتـه شـوند. ایـن شـهادت هـا به رهـربان جامعه مسـیحی در اورشـلیم کمک منود کـه متوجه 
شـوند بسـیاری از پیـش بینـی هـای عهـد قدیـم اکنـون در حـال تحقـق یافـن بودنـد. در واقع، 
خـدا پیـش از آن احکامـی بـرای راهنامیـی در مـورد حضـور غیـر یهودیـان در ارسائیـل و اینکه 
چـه محدودیـت هایـی در مـورد آنهـا اعـامل مـی شـد، ارائـه داده بـود )الویان باب هـای ۱۷ و 
۱۸(. یعقـوب نیـز در تصمیـم گیـری خـود بـه ایـن احـکام اشـاره منود )اعـامل رسـوالن باب ۱۵ 
آیـه ۲۹(. بـرای همـه آشـکار شـد که خـدا از غیر یهودیان دعـوت می منود که به قـوم او ملحق 
شـده و نجـات عیسـی را نصیـب خـود کننـد. هدایـت روح القـدس درک عمیـق تـری از کتـاب 
مقـدس بـه ایشـان داد و حقایـق مهمـی کـه پیـش از آن ندیـده بودند را برایشـان آشـکار منود. 
اعـامل رسـوالن بـاب ۱۵ آیـات ۳۰ تـا ۳۵ پاسـخ ایامنـداران در انطاکیه به آنچه در اورشـلیم 
تصمیـم گرفتـه شـد را بیـان می کنـد: » جمعیـت از آن پیغـام دلگـرم کننـده شـادمان شـدند « 

)اعـامل رسـوالن باب ۱۵ آیـه ۳۱(.
مـا در اینجـا در اعـامل رسـوالن، ایـن منونـه قدرمتند را مـی بینیم کـه چگونه کلیسـای اولیه 
از طریـق تسـلیم شـدن بـه کالم خـدا همـراه بـا محبـت، اتحـاد و اعتـامد، تحـت هدایـت روح 

القـدس از آنچـه مـی توانسـت بحـران بـزرگ اتحاد باشـد، جلوگیـری کنند.

ایــن روایــت در مــورد اهمیــت نــدادن بــه حــرف دیگــران، حتــی اگــر آنــان محــق 
باشــند و یــا حــرف مطلــوب نظــر مــا نباشــد، چــه مــی آمــوزد؟ 

۲۵ آبان      جمعه      

تفکـری فراتـر: از نوشـته هـای الـن جـی وایـت، » طالبـان حقیقـت «، صفحـات ١۳۱-
۱۴۲؛ » یهودیـان و غیـر یهودیـان «، صفحـات ۱٨٨-۲۰۰، از کتـاب اعـامل رسـوالن. 

» شـورایی کـه ایـن تصمیـم را گرفـت، از رسـوالن و معلامنـی برجسـته و نیـز منایندگانـی 
منتخـب از مـکان هـای مختلـف متشـکل بـود. بـزرگان اهـل اورشـلیم و نایبـان انطاکیـه و 
منایندگانـی از بـا نفـوذ تریـن کلیسـاها حـارض بودند. شـورا مطابق بـا قضاوت روشـن فکرانه و 
منزلـت کلیسـای سـاخته شـده برپایـه اراده الهـی عمـل مـی منـود. آنهـا در نتیجه مذاکراتشـان 
دیدنـد کـه خـدا مسـئله مـورد نظـر را بـا فرسـتادن روح القـدس نـزد غیـر یهودیان پاسـخ داده 

بـود؛ و آنهـا متوجـه شـدند کـه بـه سـهم خـود بایـد از راهنامیـی روح القـدس پیـروی کننـد.
متام جامعه مسـیحی برای رای دادن در مورد این پرسـش فراخوانده نشـده بودند. رسـوالن و 
بـزرگان کـه افـرادی با نفـوذ و دارای قـدرت قضاوت بودند، فرمـان را صادر منودنـد که بطور کلی 
توسـط کلیسـاهای مسـیحی پذیرفتـه شـد. با ایـن وجود، همـه از این تصمیم خوشـحال نشـدند؛ 
جناحـی از بـرادران بلنـد پـرواز و متکـی بـه نفـس حضـور داشـتند کـه بـا آن مخالفـت ورزیدند. 
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بـه نظـر مـی رسـد کـه ایـن مردان بـا اختیار فـردی خود عمل مـی کردنـد و نه از روی مسـئولیت 
پذیـری کلیسـائی. آنهـا بیشـر در ایـراد گرفـن و عیب جویی، پیشـنهاد طـرح های جدیـد و تالش 
بـرای از بیـن بـردن کار افـرادی که خـدا برای آموزش پیام انجیل مشـخص کرده بـود درگیر بودند. 
از ابتـدا کلیسـا بـرای تجمیـع دچـار مشـکالتی بـود و این تا پایـان زمـان ادامه خواهد یافـت «. – 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 196, 197 ،الـن جـی. وایـت

سواالتی برای بحث 
1. چــه گامهایــی بــه ســوی حــل و فصــل درگیــری هــا در روایتــی کــه ایــن هفتــه بــه آن 
پرداختیــم وجــود دارد کــه مــی تواننــد در صــورت بــروز اختــالف در کلیســای شــما بــکار 
بــرده شــوند؟ اگــر چــه مســئله ای کــه کلیســا در اینجــا بــا آن روبروســت دینــی بــود، مــا 
از ایــن روایــات چــه چیــزی مــی توانیــم بیاموزیــم کــه بــه کلیســا در زمانــی کــه مســائل 

فرهنگــی، سیاســی یــا قومــی اتحــاد را تهدیــد مــی کننــد، کمــک کنــد؟
2. بــار دیگــر بــه نقــل قــول از الــن جــی. وایــت در بــاال توجــه کنیــد. بــا وجــود نتیجــه 
ــی  ــه درس ــخ چ ــت تل ــن واقعی ــد از ای ــا بای ــد. م ــی نبودن ــان راض ــی همچن ــت، برخ مثب

ــم؟ بگیری

خالصـه: کلیسـای اولیـه بـا درگیـری هـای داخلـی در مـورد برخـی از مسـائلی کـه مـی 
توانسـتند تأثیـر مخـرب بـر آن داشـته باشـند، مـورد تهدیـد قـرار گرفتـه بـود. مـا دیدیـم کـه 
کلیسـا چگونـه تحـت روح القـدس و تسـلیم کالم خـدا گردیـد و قادر شـد تـا این درگیـری ها و 

اختالفـات را حـل و فصـل منایـد.
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داستانهای ایامنداران
26 آبان

دعا برای گوسفندان گمشده
توسط لوید پّرین

کلیسـایی کـه مـن در ایالـت متحـده در ایالـت اورِگان شـبانی مـی کنـم، بـه 
تعـداد ۴۹۱ نفـر عضـو رسـمی دارد. امـا تنهـا ۳۸ درصـد از آن اعضـا فّعال هسـتند, 
عـددی کـه مـی توانـد بـه ۴۴ افزایـش پیـدا کنـد اگـر آن دسـته از اعضـا را کـه پیـر 
هسـتند و بـه خاطـر نـا توانایـی هـای ذهنی و جسـمی در خانـه می ماننـد، به آن 

کنید.  اضافـه 
آن بـه ایـن معنـا اسـت کـه ۵۶ درصـد غیرفّعـال هسـتند-یک تصویـری کـه من 
آنرا در طی سـالهای شـبانی ام در کلیسـا در آمریکا غیرعادی نیافته ام. مشـکل به 
کلیسـاهای آمریـکا محـدود منـی شـود. از نـگاه جهانـی, تقریبـا نصـف همـه مردم 
در کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم تعمیـد گرفتند که در طی این ۵۰ سـال گذشـته 
اتفـاق افتـاده و بعـد از آن پایان یافته اسـت. اما کلیسـا تعّهد دارد تا گلّه را شـبانی 
کنـد. پطـرس رسـول در اّول پطـرس بـاب ۵ آیـه ۲ مـی گوید:"گلّـه خـدا را کـه بـه 
.) NKJV دسـت شـام سـپرده شده اسـت شـبانی و نظارت کنید")ترجمه انگلیسـی

بنابرایـن, مـا رشوع به بررسـی سـوابق اعضا در کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم 
میلتون-فـری واتـر واقـع درایالـت اورِگان کردیـم. مـن یـک لیسـتی از ایـن اعضـای 
گمشـده را بـه افرهـای هـر یـک از کلیسـا ها پخـش خواهـم کرد.ما هـر روزه به 
اعضـای گمشـده بـه نـام، دعـا خواهیـم کـرد و از خـدا خواهیم خواسـت تـا کمک 

کنـد دوبـاره بـا آنها ارتبـاط برقـرار کنیم.
موقعـی کـه مـن چالـش هـای دعایـی مشـابه را بـه کلیسـای قبلـی ام واقـع در 
اِسـپوکین، ایالـت واشـینگتون، دادم تعّجـب کردنـد. بعـد از سـه هفتـه کـه از دعـا 
کـردن مـان گذشـته بـود، من نامـه ای را از یک زن که ۱۵ سـال پیش کلیسـا را ترک 
کـرده بـود دریافـت منـودم. زن به خاطـر اینکه نتوانسـته بود یک کتاب داسـتان را 
بـه کتابخانـه کلیسـا برگردانـد، کلیسـا را تـرک کـرده بـود. او بـه ایالت دیگـری نقل 
مـکان کـرده بـود واو نوشـت کـه بیشـر از آنـی تنبـل بـود که بتوانـد راهـی را پیدا 
کنـد کـه کتـاب را پـس دهـد. اّمـا گنـاه در قلـب او ریشـه افکنـده بـود و بعـد بـه 

رسطانـی مبـّدل شـده بـود کـه ارتباطـش را با خدا مسـموم سـاخت.
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واحسـاس  بـود  آورده  خاطـر  بـه  را  کتـاب  آن  ناگهـان  او  کـه  نوشـت  زن 
محکومیّـت او را وادار کـرده بـود کـه بـه کلیسـا بـرود. او بـه خاطر گرفـن کتاب 
عذرخواهـی منـود و ۵۰ دالر جهـت پوشـش هزینـه کتـاب پرداخت کـرد که ارزش 

سـود ۱۵ سـال آن بـود.
مـن فـورا بـا آن زن متـاس گرفتم و فهمیدم که احسـاس محکومیّتـش تنها زمانی 
رشوع بـه رشـد کـرده بـود که کلیسـای مـا بـه فاصلـه ۱۵۰۰ مایلـی)۲۴۰۰ کیلومر( 
آن طـرف تـر، بـرای او دعـا کرده بـود. من به او کمک کردم تا با شـبان ادونتیسـت 

محلّـی اش مالقـات کنـد، و او یکی از اعضای فّعال کلیسـا شـد.
بـزودی بـرای اعضـای میلتـون کـه گـم شـده اند دعـا خواهیم کـرد. ما بایسـتی 

گوسـفندان گمشـده مـان را یافتـه و بـه خانه دعـوت کنیم.

لـی لویلـد ِپّرین کشـیش ارشـد کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم میلتون در شـهر 
میلتـون- فـری واتِـر، اورِگان، و همچنین در کلیسـای ما موریتـی  کوه دره آبی واقع 

در آتِنا، اورِگان، اسـت.      
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۲۶ آبان-۲آذر   درس هشتم   

اتحاد در ایامن

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته: اعال رسوالن باب ۴ آیات ۸ تا ۱۲؛ اعال رسوالن باب ۱ آیه ۱۱؛ متی 
باب ۲۵ آیات ۱ تا ۱۳؛ عربانیان باب ۹ آیات ۱۱ و ۱۲؛ خروج باب ۲۰ آیات ۸ تا ۱۱؛ اول قرنتیان 

باب ۱۵ آیات ۵۱ تا ۵۴.

نام  نامی جز  آیه حفظی: »در هیچ کس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسامن هیچ 
عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیلۀ آن نجات یابیم  « )اعامل رسوالن باب 4 آیه 12(.

از بحـث و مناظراتـی شـدید را در  ادونتیسـت های روز هفتـم دوره ای  در سـال ۱۸۸۸، 
خصـوص تفسـیر برخـی از متـون کلیـدی کتـاب مقدس تجربـه کردنـد. در حالی که شـبان ها و 
رهـربان کلیسـا، در بـاره هویـت ده شـاخ پیشـگویی بـاب ۷ دانیـال و غالطیـان بـاب ۳ آیـه ۲۴ 
مشـغول بحـث و بررسـی بودنـد، عـده کمـی متوجه شـدند کـه نگـرش خصامنه آنها نسـبت به 
یکدیگـر تـا چـه حـد هم نشـینی و دوسـتی ایشـان را نابـود منـود و در نتیجـه اتحـاد و رسـالت 

کلیسـا را خدشـه دار منـود.
الـن جـی. وایـت این وضعیت را بشـدت محکوم منود و متام کسـانی که درگیـر این بحث ها 
بودنـد را تشـویق منـود کـه بـا دقـت بـه رابطـه  خـود بـا عیسـی و اینکـه چگونـه محبـت برای 
عیسـی بایـد در رفتـار مـا بویـژه زمانی که اختالف نظر داریم نشـان داده شـود، بیاندیشـند. او 
همچنیـن گفـت کـه مـا نباید انتظار داشـته باشـیم همـه در کلیسـا در مورد تفسـیر همه متون 

کتـاب مقدس توافق نظر داشـته باشـند.
امـا او همچنیـن تأکیـد منـود کـه ما در زمینه باورهای اساسـی ادونتیسـت بایـد درکی واحد 
داشـته باشـیم. ایـن هفتـه بـه برخـی از آموزه هـای اساسـی کتـاب مقـدس کـه اصـول رضوری 
اعتقـادی مـا ادونتیسـت ها هسـتند و اتحـاد مـا را در ایامن شـکل می دهند، خواهیـم پرداخت.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳ آذر -  November ۲۴ آماده شوید.
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۲٧ آبان      یکشنبه      

نجات در عیسی
اگـر چـه مـا بـه عنوان ادونتیسـت های روز هفتم با سـایر فرقه های مسـیحی وجه اشـراک 
زیـادی داریـم، مجموعـه باورهایـامن یـک نظـام منحـرص بـه فـرد از حقیقـت کتـاب مقـدس 
را شـکل می دهنـد کـه هیـچ کـس دیگـری در جهـان مسـیحی اعـالم منی کنـد. ایـن حقایـق بـه 

تعریـف مـا بـه عنـوان بازمانـدگان آخـر زمـان خـدا کمـک می کنند.

اعـامل رسـوالن بـاب 4 آیـات 8 تـا 12 و بـاب 10 آیـه 43 را بخوانیـد. پطـرس بـه موقعیـت 

عیسـی مسـیح در درک خویـش از نقشـه نجـات چـه اهمیتـی قائـل مـی شـود؟

 

پولـس رسـول بـه قرنتیـان گفـت که مژده نیک این اسـت » که خدا در مسـیح بـود و جهان 
را با خود مصالحه می داد « )دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۱۹(. مرگ مسـیح وسـیله ای برای آشـتی 
مـا بـا پـدر شـد و بـر روی دره عمیقـی  کـه بخاطر گنـاه و مرگ به وجـود آمده بود پلـی ایجاد 
کـرد. بـرای قـرن هـا، مسـیحیان در معنـای مرگ و رسـتاخیز عیسـی و آشـتی که بـرای تحققش 
آمـد، تعمـق منـوده انـد. این روند آشـتی کفـاره نامیده شـده اسـت. atonement کـه یک واژه 
قدیمـی انگلیسـی کـه از «at-one-ment» تشـکیل شـده.«at one» بـه معنـی جلـب رضایـت 
منـودن مـی باشـد. بـر این اسـاس، کفاره در یـک رابطه هامهنگـی بوجود مـی آورد و زمانی که 
بیگانگـی وجـود داشـته باشـد ایـن هامهنگی نتیجه آشـتی خواهد بـود. از این رو اتحاد کلیسـا 

عطیـه ای از این آشـتی می باشـد.

آیات زیر چه چیزی در مورد مفهوم مرگ و رستاخیز عیسی به ما تعلیم می دهند؟

رومیان باب ۳ آیات ۲۴ و ۲۵  

اول یوحنا باب ۲ آیه ۲  

اول یوحنا باب ۴ آیات ۹ و ۱۰  

اول پطرس باب ۲ آیات ۲۱ و ۲۴  

اگـر چـه ایـن بـاور مـا در مـرگ و رسـتاخیز مسـیح با بسـیاری از فرقـه های دیگر مسـیحی 
مشـرک مـی باشـد، مـا آن را در زمینـه «انجیل ابـدی» )مکاشـفه یوحنا باب ۱۴ آیه ۶(، بخشـی 
از پیـام سـه فرشـته در مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیات ۶ تـا ۱۲، انتشـار می دهیم. مـا به عنوان 
ادونتیسـت هـای روز هفتـم بـر ایـن پیـام هـا تأکید داریـم، آنچه کـه دیگر فرقه های مسـیحی 

انجام منـی دهند.
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چگونــه مــی توانیــد بیاموزیــد کــه همــواره واقعیــت مــرگ و رســتاخیز مســیح کــه 
ــر دارد را در مقابــل خــود داشــته باشــید؟ امیــد در ب

۲٨ آبان      دوشنبه      

آمدن دوباره مسیح
رسـوالن و مسـیحیان اولیـه، بازگشـت مسـیح را » امیدی متبـارک « )تیطس بـاب ۲ آیه ۱۳( 
مـی دانسـتند و انتظـار داشـتند متـام پیشـگویی هـا و وعـده های کتـاب مقـدس در ظهور دوم 
تحقـق یابنـد. ادونتیسـت هـای روز هفتـم همچنـان ایـن عقیـده را به شـدت حفظ کـرده اند. 
در واقـع نـام مـا، » ادونتیسـت « آن را بـه رصاحـت بیـان مـی کنـد. متـام کسـانی کـه مسـیح را 
دوسـت دارنـد منتظـر روزی هسـتند کـه قـادر به هم نشـینی رو در رو با او بشـوند. تا آن روز، 

وعـده آمـدن دوبـاره مسـیح، تأثیـری وحـدت بخش بر مـا به عنـوان قوم خـدا دارد. 

آیـات زیـر چـه چیـزی دربـاره نحـوه بازگشـت مسـیح بـه مـا تعلیـم مـی دهنـد؟ ایـن مطلب 

چگونـه بـا برخـی از مفاهیـم رایـج در مـورد بازگشـت مسـیح متفـاوت مـی باشـد؟ اعـامل 

رسـوالن بـاب 1 آیـه 11؛ متـی بـاب 24 آیـات 26 و 27؛ مکاشـفه یوحنـا بـاب 1 آیـه 7؛ اول 

تسـالونیکیان بـاب 4 آیـات 13 تـا 18؛ مکاشـفه یوحنـا بـاب 19 آیـات 11 تـا 16.

 

کتـاب مقـدس بارهـا بـه مـا اطمینان می دهد که عیسـی بـار دیگر برای مطالبـه قوم نجات 
یافتـه خـود خواهـد آمـد. زمانـی کـه ایـن رویـداد اتفـاق خواهـد افتـاد نبایـد گامنه زنی شـود 
زیـرا عیسـی خـود فرمـود، » هیـچ کـس غیـر از پـدر از آن روز و سـاعت خـرب نـدارد، حتی پر 
و فرشـتگان آسـامنی هـم از آن بـی خربنـد « )متـی بـاب ۲۴ آیه ۳۶(. نـه تنها ما منـی دانیم چه 

زمانـی مسـیح بازمـی گـردد بلکـه حتـی بـه ما گفته شـده اسـت کـه از آن بی خرب می باشـیم.
عیسی در پایان مأموریت خود متثیل ده باکره را بیان منود )متی باب ۲۵ آیات ۱ تا ۱۳( تا تجربه 
کلیسا در زمان انتظارش برای آمدن دوباره او را به تصویر بکشد. دو گروه باکره معرف دو گروه از 
ایامنداران هستند که ادعا می کنند که منتظر عیسی می باشند. در ظاهر به نظر می رسد این دو 
گروه شبیه هم باشند؛ اما زمانی که در آمدن عیسی تأخیر رخ بدهد، تفاوت واقعی میان آنها آشکار 
می شود. یک گروه به رغم تأخیر، امید خود را زنده نگه داشته بود و به اندازه کافی از نظر روحانی 
آماده شده بود. عیسی مایل است با این متثیل به شاگردان خود تعلیم دهد که تجربه مسیحی نباید بر 
اساس هیجان یا اشتیاق عاطفی باشد بلکه می بایست متکی بر اعتامد مداوم به فیض خدا و استقامت 
در ایامن باشد حتی زمانی که گواهی ملموس از تحقق وعده های خدا وجود ندارد. عیسی همچنان 

امروزه ما را دعوت می کند که در هر زمان برای آمدن او » گوش به زنگ « و آماده باشیم.
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اگــر چــه نــام مــا » ادونتیســت روز هفتــم « گواهــی بــر حیاتــی بــودن آمــدن دوبــاره 
عیســی بــرای مــا مــی باشــد، چگونــه مــی توانیــم در ســطحی فــردی واقعیــت آمــدن 
ــی  ــه م ــا چگون ــال ه ــت س ــا گذش ــا ب ــیم؟ م ــته باش ــود داش ــر خ ــاره را در براب دوب
ــه آن  ــره، عیســی نســبت ب ــل ده باک ــه در تمثی ــتباهی ک ــه اش ــکاب ب ــم از ارت توانی

هشــدار داد، اجتنــاب کنیــم؟

۲۹ آبان      سه شنبه      

کهانت عیسی در ُقدس آسامنی
در عهـد قدیـم، خـدا بـه موسـی دسـتور داد که یـک خیمه یا قـدس به عنوان »مسـکن« او 
بـر روی زمیـن بسـازد )خـروج بـاب ۲۵ آیـه ۸(. قـدس بـا ترشیفات و مراسـم آن، جایـی بود که 
قـوم ارسائیـل در مـورد نقشـه نجـات تعلیـم یافتند. پـس از آن، در زمان پادشـاه سـلیامن خیمه 
قابـل حمـل جایگزیـن معبـد باشـکوه شـد )اول پادشـاهان بـاب هـای ۵ تـا ۸(. خیمـه و معبـد 
هـر دو از قـدس آسـامنی الگـو گرفته بودنـد، » خیمه حقیقی که بدسـت خداوند و نه بدسـت 

انسـان برپـا شـد « )عربانیـان بـاب ۸ آیـه ۲؛ خـروج باب ۲۵ آیـات ۹ و ۴۰ را نیـز ببینید(.
در رستـارس کتـاب مقـدس، فـرض شـده اسـت کـه یـک قدس آسـامنی بـه عنوان سـکونتگاه 
اصلـی خـدا وجـود دارد. مراسـم و مناسـک قـدس زمینـی، » پیشـگویی هایی « از نقشـه نجات 

و کارکهانـت عیسـی در آسـامن بودند. 

عربانیان باب 8 آیه 6، باب 9 آیات 11، 12 و 23 تا 28 و اول یوحنا باب 1 آیه 9 تا باب 2 

آیه 2 را بخوانید. این آیات چه چیزی در مورد کارکهانت عیسی در آسامن تعلیم می دهند؟

 

از زمـان عـروج مسـیح، قـدس آسـامنی در جایـی کـه او کار کهانـت خـود را بـرای نجات ما 
انجـام مـی دهـد، برپـا شـده اسـت )عربانیـان بـاب ۷ آیـه ۲۵ را ببینیـد(. بنابرایـن، مـا تشـویق 
شـده ایـم کـه » بـا دلیـری بـه تخت فیض بخش خدا نزدیک شـویم تـا رحمت یافتـه و در وقت 

احتیـاج از او فیـض یابیـم « )عربانیـان بـاب ۴ آیه ۱۶(. 
هامنطـور کـه خیمه زمینی کهانت دو مرحله ای داشـت - نخسـت، در قـدس بطور روزانه و 
سـپس سـالی یکبـار در قـدس االقـداس - کتاب مقـدس نیز ایـن دو مرحله را در مـورد مأموریت 
عیسـی در آسـامن توصیـف مـی کنـد. مأموریـت او در مـکان مقـدس در آسـامن بـا شـفاعت، 
آمـرزش، آشـتی و ترمیـم مشـخص شـده اسـت. گناهـکاران توبـه کار از طریق عیسـی بـه عنوان 
میانجـی دسرسـی فـوری بـه پـدر دارنـد )اول یوحنـا بـاب ۲ آیـه ۱(. از سـال ۱۸۴۴، مأموریـت 
عیسـی در قـدس االقـداس مربـوط بـه جنبـه هـای داوری و تطهیر می شـود که سـالی یکبار در 
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روز کفـاره انجـام می شـد )الویـان بـاب ۱۶(. کار تطهیـر معبـد همچنیـن بـر پایـه خـون ریختـه 
شـده عیسـی مـی باشـد. کفـاره ای کـه در این روز انجام شـد، حاکـی از اعامل نهایی شایسـتگی 
هـای مسـیح بـرای از بیـن بردن وجـود گناه و تحقق آشـتی کامل جهان به صـورت یک حکومت 
هامهنـگ تحـت نظـر خدا می باشـد. ادونتیسـت هـای روز هفتم بااصـول تعلیمی ایـن کهانت 

دومرحلـه ای سـهم و نقشـی منحـرص بفـرد را در تفهیم نقشـه رسـتگاری ایفا مـی کنند.

۳۰ آبان      چهارشنبه      

سبت
یکـی دیگـر از تعالیـم حسـاس کتـاب مقدسـی کـه ادونتیسـت هـای روز هفتـم آن را بـاور 
داشـته و از آن نگهـداری می کننـد، روز هفتـم سـبت مـی باشـد. ایـن یـک آموزه کلیدی اسـت 
کـه اتحـاد و هم نشـینی را در میـان مـا بـه ارمغـان مـی آورد. ایـن آموزه ای اسـت که مـا و عده 

معـدودی از مسـیحیان جهـان از آن تبعیـت مـی کنیم.
سبت موهبت خدا به برشیت از هفته خلقت می باشد )پیدایش باب ۲ آیات ۱ تا ۳(. در 
زمان خلقت، سه عمل متامیز الهی روز سبت را بوجود آورد: )۱( خدا در روز سبت اسراحت 
منود، )۲( او این روز را برکت داد، و )۳( آن را تقدیس منود. این سه عمل روز سبت را به عنوان 
موهبت ویژه خدا برقرار ساخت و نژاد برشی را قادر منود تا واقعیت آسامن را بر روی زمین 
تجربه کند و خلقت شش روزه خدا را تصدیق مناید. یک روحانی یهودی شناخته شده بنام 
ابراهام جاشوا هشل Abraham Joshua Heschelروز سبت را » کاخی در زمان « نامید، روزی 

مقدس که خدا به شیوه ای خاص با قوم خویش مالقات می کند. 

آیـات زیـر چـه چیـزی دربـاره مفهوم سـبت بـرای نوع بـر تعلیم مـی دهد؟ خـروج باب 20 

آیـات 8 تـا 11، تثنیـه بـاب 5 آیـات 12 تـا 15، حزقیال باب 20 آیـات 12 و 20.

 

ادونتیسـت هـای روز هفتـم در متایـل خویـش بـه پیروی از الگوی عیسـی )لوقا بـاب ۴ آیه 
۱۶(، روز هفتـم سـبت را نگـه مـی دارنـد. رشکت جسـن عیسـی در مناسـک روز سـبت نشـان 
مـی دهـد کـه او ایـن روز را به عنوان روز اسـراحت و عبادت قبول داشـت. برخی از معجزات 
او در روز سـبت انجـام شـد تـا اهمیـت شـفا )هـم جسـمی و هـم روحـی( کـه از تجلیـل روز 
سـبت مـی آیـد را تعلیـم دهـد )لوقـا بـاب ۱۳ آیـات ۱۰ تـا ۱۷ را ببینید(. رسـوالن و مسـیحیان 
اولیـه متوجـه شـدند کـه عیسـی روز سـبت را منسـوخ نکـرده بـود؛ آنهـا نیـز روز سـبت را نگه 
مـی داشـتند و در آن روز بـه عبـادت مـی پرداختنـد )اعـامل رسـوالن بـاب ۱۳ آیـات ۱۴، ۴۲ و 

۴۴؛ بـاب ۱۶ آیـه ۱۳؛ بـاب ۱۷ آیـه ۲؛ بـاب ۱۸ آیـه ۴(.
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بُعـد زیبـای دیگـری از روز سـبت، رهایـی مـا از گناه را نشـان مـی دهد. روز سـبت یادبود 
نجـات قـوم خـدا از بردگـی در مـرص توسـط خـدا بـه تجدیـد قوایـی کـه او در رسزمیـن کنعان 
وعـده داده بـود مـی باشـد )تثنیـه بـاب ۵ آیات ۱۲ تـا ۱۵(. با وجـود ناموفق بـودن ارسائیل به 
قـدم نهـادن کامـل در ایـن تجدیـد قـوا بـه دلیـل نافرمانـی و بت پرسـتی مکـرر، خـدا همچنان 
وعـده مـی دهـد کـه » اسـراحت دیگـری مثـل فراغـت روز سـبت در انتظـار قـوم خداسـت « 
)عربانیـان بـاب ۴ آیـه ۹(. متـام کسـانی کـه متایـل دارنـد وارد ایـن اسـراحت شـوند مـی توانند 
ایـن کار را بـا ایـامن بـه نجاتی که عیسـی فراهـم می کند، انجام دهند. نگاه داشـن روز سـبت 
حاکـی از اسـراحت روحانـی در مسـیح مـی باشـد و اینکـه مـا تنها بر شایسـتگی هـای او و نه 
اعـامل خـود بـرای نجـات از گنـاه و دریافـت زندگی ابـدی تکیه مـی کنیم )عربانیان بـاب ۴ آیه 

۱۰ و متـی بـاب ۱۱ آیـات ۲۸ تـا ۳۰ را ببینیـد(.

ــاد و  ــه اتح ــما در تجرب ــه ش ــی ب ــیار ملموس ــای بس ــیوه ه ــه ش ــه چ ــبت ب روز س
ــت؟ ــرده اس ــک ک ــد، کم ــی طلب ــش م ــرای قوم ــیح ب ــه مس ــینی ک هم نش

اول آذر      پنجشنبه      

مرگ و رستاخیز
در زمـان آفرینـش » خداونـد مقـداری خـاک از زمیـن برداشـت و از آن آدم را سـاخت و 
در بینـی او روح حیـات دمیـد و او یـک موجـود زنـده گردیـد « )پیدایـش باب ۲ آیـه ۷(. این 
روایـت از خلقـت بـرش نشـان مـی دهـد کـه زندگـی از خدا مشـتق می شـود. آیـا جاودانگی 
یـک جنبـه ذاتـی ایـن زندگـی مـی باشـد؟ کتـاب مقـدس بـه مـا مـی گویـد کـه تنهـا خـدا 
جاودانـه اسـت )اول تیموتائـوس بـاب ۶ آیـه ۱۶(؛ جاودانگـی در بـدو تولـد بـه انسـان داده 
منـی شـود. در مقایسـه بـا خـدا، انسـان هـا فانـی هسـتند. کتـاب مقـدس زندگـی مـا را بـا » 
بخـاری کـه لحظـه ای دیـده مـی شـود و بعـد از بیـن مـی رود « مقایسـه مـی کنـد )یعقوب 
بـاب ۴ آیـه ۱۴( و در زمـان مـرگ زندگـی مـا بـه حالتـی خـواب گونـه وارد می شـود که هیچ 
هوشـیاری وجـود نـدارد. )جامعـه بـاب ۹ آیـات ۵، ۶ و ۱۰؛ مزامیـر بـاب ۱۴۶ آیـه ۴؛ مزامیـر 

بـاب ۱۱۵ آیـه ۱۷؛ یوحنـا بـاب ۱۱ آیـات ۱۱ تـا ۱۵ را ببینیـد.(
اگـر چـه مـردم، فانـی و محکـوم به مـرگ متولد می شـوند، کتاب مقدس از عیسـی مسـیح 
بـه عنـوان منبـع جاودانگـی سـخن گفتـه و بـه ما مـی گوید کـه او وعـده جاودانگـی و زندگی 
ابـدی را بـه کسـانی کـه به نجـات او معتقد باشـند، می بخشـد. » نعمت خدا حیـات جاودانی 
در خداوند ما عیسـی مسـیح اسـت « )رومیان باب ۶ آیه ۲۳(. عیسـی مسـیح » مرگ را نیسـت 
سـاخت و حیـات و بـی فسـادی را بـه وسـیله انجیـل روشـن گردانیـد « )دوم تیموتائـوس بـاب 
۱ آیـه ۱۰(. » زیـرا خـدا جهانیـان را آنقـدر محبـت منـود کـه پـر یگانـه خـود را داد تـا هر که 
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بـه او ایـامن بیـاورد هـالک نگـردد بلکـه صاحب حیات جـاودان شـود «)یوحنا بـاب ۳ آیه ۱۶(. 
بنابرایـن، امیـد بـه زندگی پـس از مرگ وجـود دارد.

اول قرنتیـان بـاب 15 آیـات 51 تـا 54 و اول تسـالونیکیان بـاب 4 آیـات 13 تـا 18 را بخوانید. 

ایـن آیـات چـه چیـزی دربـاره زندگـی پس از مـرگ و زمانی کـه جاودانگـی به انسـان ها داده 

خواهـد شـد، بـه ما مـی گویند؟

 

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

یافت منی شـود.

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

یکدیگــر متحــد مــی ســازد؟

۲ شهریور      جمعه      

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

٧٧٨ و ٧٧۹، از دائـره املعـارف الن جی وایت. 

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

قوی تریـن عامـل اتحـاد در میـان ما باشـد.

سواالتی برای بحث 
1. الــن جــی. وایــت در کتــاب ایمــان و اعمــال، عــادل شــمرده شــدن و بخشــش گناهــان 
را برابــر می دانــد. چگونــه قدردانــی از بخشــیده شــدن گناهانمــان و عــادل شــمرده شــدن 

در مســیح، اســاس هم نشــینی و مشــارکت بــا بــرادران و خواهــران مــی باشــد؟
ــم  ــا چــه حــد مه ــاد کلیســا ت ــه اتح ــا در زمین ــه آموزه هــای م ــن بیاندیشــید ک ــه ای 2. ب
ــر را از پیشــینه  ــا نف ــا، میلیون ه ــادی م ــای اعتق ــز باوره ــزی ج ــی، چــه چی هســتند. یعن
هــای قومــی، دینــی، سیاســی و فرهنگــی متعــدد را گردهــم آورده اســت؟ ایــن چــه چیــزی 
در مــورد میــزان اهمیــت اعتقــاد نــه تنهــا در زمینــه مأموریــت و پیــام، بلکــه اتحــاد کلیســا 

ــد؟ ــه مــا می گوی ــز ب نی
3. نــام مــا، » ادونتیســت روز هفتــم « بــه دو آمــوزه بســیار مهــم اشــاره دارد، روز هفتــم 
ســبت و ظهــور دوم. یــک بخــش از نــام مــا بــه خلقــت و بخــش دیگــر بــه رســتگاری اشــاره 
ــا  ــه چــه شــیوه هایی ب ــا یکدیگــر مرتبــط هســتند و ب ــه ب ــن دو آمــوزه چگون ــد. ای می کن

هــم اســاس ماهیــت مــا را نشــان می دهنــد؟

خالصـه: ادونتیسـت های روز هفتم اصول اعتقادی مشـرک بسـیاری دارنـد. برخی از این 
اعتقـادات مـا بـا سـایر فرقه هـای مسـیحی مشـرک می باشـند؛ برخی خیـر. این آموزه هـا بطور 
کلـی هویـت مـا بـه عنـوان کلیسـایی متامیـز را تشـکیل می دهنـد و بنیـاد اتحاد ما در عیسـی 

. هستند
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داستانهای ایامنداران
2 شهریور

مجازات به خاطر گناهان دیگران
توسط اندرو مک چسنی، ماموریت ادونتیست

وقتـی مـردم در وهلـه اول پـر جـوان را مالقـات کردند، سـوال نخسـت آنها " 
اسـم شـام چیسـت؟" نبـود، بلکـه " بـرای پاهایت چـه اتّفاقـی افتاده اسـت؟" بود.

جـک ِچـن بـر روی زمیـن  تـا سـن ۵ سـالگی، در خانـه روسـتا یـی اش واقع در 
تایـوان مرکـزی، سـینه خیـز مـی رفت. توسـط حـرکات فیزیکـی در طـی روز، وقتی 
کـه وارد مرحلـه اول شـد، او توانسـت ماهیچـه خود را قوی سـازد تا بتواند راسـت 
بایسـتد. امـا بـر روی پاشـنه پاهایـش بـه شـکلی نامناسـب راه می رفـت، که باعث 
عصبانیّـت و حّساسـیت او نسـبت بـه دیگر بّچه ها می شـد. بعضـی اوقات، پرها 

در حـال رد شـدن بـه او آب دهان مـی انداختند.
جـک در حقیقـت بـا بیـامری پـا بـه دنیـا آمـد که بـرای دکرهـا یک معـاّم بود. 
امـا جـک و والدینـش هیـچ شـّکی در مـورد علّت آن نداشـتند: یک نفـردر خانواده 

عمـل اشـتباهی مرتکـب شـده بـود و حـاال آنها تاوانـش را پس مـی دادند.
جـک گفـت:« خانـواده مـن بتها را مـی پرسـتند، و والدیـن براین باورداشـتند 
کـه مـا در حـال مجـازات بودیـم بـه خاطرچیزی کـه اجدادمـان و یا آنهـا مرتکب 

شـده بودند."
وقتـی جـک ۱۲ سـاله بـود، یـک دوسـت خانوادگـی پیشـنهاد کرد کـه جک، که 
در مدرسـه دولتـی عقـب مانـده بود، شـاید فرصـت بهـری بـرای درس خواندن در 

یکـی از مدرسـه هـای ادونتیسـت روز هفتـم در نزدیکـی اینجا را داشـته باشـد.
جـک بـرای اولیـن بـار در مورد عیسـی شـنید وقتی کـه او بـه کالس هفتم ثبت 
نـام کـرد. او کتـاب مقـّدس را بـرای اولیـن بـار خوانـد. او در ۱۳ سـالگی تصمیـم 

گرفـت قلـب خـود را بـه عیسـی بدهد.
بـرای یکـی از بزرگریـن سـواالت او-اینکـه چـرا او بـرای گناهـان دیگـران 
بـه شـفای  راجـع  او  یـک سـال وقتـی  از  بعـد  پرسـش  پاسـخ  مجـازات شـد-  
کورمادرزاد به دسـتان عیسـی را خواند، آشـکار شـد. او خواند که؛ "شـاگردانش 
آمـده  دنیـا  بـه  کـور  مـرد  ایـن  کـه  از کیسـت  گنـاه  اسـتاد,  پرسـیدند:,,  او  از 
اسـت؟ از خـودش یـا از والدینـش؟,, عیسـی پاسـخ داد:,, نه از خـودش، و نه از 
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والدینـش؛ بلکـه چنیـن شـد تـا کارهـای خـدا در او منایـان شـود.,,")یوحنا بـاب 
)NKJV ۹ آیـه ۲ تـا ۳؛ ترجمـه انگلیسـی

جـک هنگامیکـه آن آیـات را خوانـد، احسـاس کـرد کـه بـار سـنگینی از روی 
دوشـش برداشـته شـده اسـت. او گفـت:« مـن دریافتم که ایـن یک مجـازات نبود، 
بلکـه برکـت بـود. اگـر این بیامری را نداشـتم، مـن و خانواده ام فرصـت این را پیدا 

منـی کردیـم کـه با خدا آشـنا شـویم.«
جـک درس خوانـدن را ادامـه داد تا اینکه از دانشـکده ادونتیسـت تایوان فارغ 
التحصیـل شـد و حـال بـه عنـوان شـبان در یـک شـهر سـاحلی بـه نـام جیادینـگ 
خدمـت مـی کنـد. او بـه هنـگام راه رفـن کمـی مـی لنگـد، امـا بـا وجـود ایـن بـه 

حالـت عـادی عمـل مـی کنـد. او متاهـل اسـت و صاحـب دو پـر جـوان اسـت.
جـک؛ ۳۲ سـاله, سـمت چـپ در تصویـر، او از اینکـه چطـور عیسـی را یافتـه 
اسـت درشـگفت اسـت- یـا اینکـه چطـور عیسـی او را یافتـه اسـت. او گفـت:" من 
هرگـز یـک مسـیحی نبـودم، اما در جسـتجوی خـدا بودم؛ در جسـتجوی کسـی که 
زندگـی مـرا نجـات دهـد. نخسـت شـام بایـد ذهنتـان را بـرای جسـتجوی خـدا باز 

کنیـد، آنـگاه خـدا خواهـد گفـت کـه بـرای قدم بعـدی چـه کنید."
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۳-۹ آذر   درس نهم   

متقاعد کننده ترین گواه

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: یوحنا باب ۱۱ آیات ۵۱ و ۵۲؛ افسسیان باب ۲ آیات ۱۳ تا ۱۶؛ دوم 
قرنتیان باب ۵ آیات ۱۷ تا ۲۱؛ افسسیان باب ۴ آیه ۲۵ تا باب ۵ آیه ۲؛ رومیان باب ۱۴ آیات ۱ تا 

۶؛ اعال رسوالن باب ۱ آیه ۱۴.

آیه حفظی: »او این سـخن را از خود نگفت بلکه چون در آن سـال کاهن اعظم بود پیشـگویی 
کـرد کـه عیسـی می بایـد در راه قـوم یهـود مبیـرد و نه تنهـا در راه آن قوم بلکـه تا فرزنـدان خدا را 

کـه پراکنـده هسـتند بـه صورت یک بـدن واحد به هم بپیوندد « )یوحنـا باب 11 آیـات 51 و 52(.

هفتـه گذشـته مطالعـه کردیـم کـه چگونـه اتحـاد از طریق پیامی مشـرک هویدا می شـود 
کـه بـه عیسـی بـه عنـوان نجـات دهنـده مترکـز دارنـد و همچنیـن بـر حقایـق کالم مقـدس که 
در پایـان زمـان بـر آن تاکیـد گردیـده اسـت. هویـت ما بدلیـل پیامی اسـت که خدا بـه ما داده 

اسـت و فراخوانـی کـه بایـد آن را در جهـان انتشـار دهیم. 
ایـن هفتـه، بـر اتحـاد قابل مشـاهده کلیسـا و تجلـی آن در زندگی روز به روز مسـیحیان و 
رسـالت کلیسـا مترکـز خواهیـم منود. مطابق با آموزه های عیسـی، کلیسـا در واقـع پیام نجات و 
آشـتی خدا را انتشـار منی دهد. اتحاد کلیسـا خود نیز باعث متجلی شـدن آن آشـتی می باشـد. 
در جهانـی کـه بـا گنـاه و طغیان احاطه شـده، برقراری کلیسـا به عنوان شـاهدی قابل رویت از 
قـدرت و کار نجـات بخش مسـیح اسـت. بدون اتحاد و همبسـتگِی کلیسـا که همـه یک چیز را 
شـهادت مـی دهنـد، قـدرت نجات بخـش صلیـب به سـختی در ایـن جهان آشـکار خواهد شـد. 
» اتحـاد بـا مسـیح، پیونـدی از اتحـاد بـا یکدیگـر بوجود مـی آورد. این اتحـاد قانـع کننده ترین 
گـواه عظمـت و فضیلـت مسـیح و قدرتـش در ازبین بـردن گناه برای جهان اسـت « – الن جی. 

Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1148  ،وایت

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱ دسامرب آماده شوید.
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۳-۹ آذر   درس نهم   

متقاعد کننده ترین گواه

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: یوحنا باب ۱۱ آیات ۵۱ و ۵۲؛ افسسیان باب ۲ آیات ۱۳ تا ۱۶؛ دوم 
قرنتیان باب ۵ آیات ۱۷ تا ۲۱؛ افسسیان باب ۴ آیه ۲۵ تا باب ۵ آیه ۲؛ رومیان باب ۱۴ آیات ۱ تا 

۶؛ اعال رسوالن باب ۱ آیه ۱۴.

آیه حفظی: »او این سـخن را از خود نگفت بلکه چون در آن سـال کاهن اعظم بود پیشـگویی 
کـرد کـه عیسـی می بایـد در راه قـوم یهـود مبیـرد و نه تنهـا در راه آن قوم بلکـه تا فرزنـدان خدا را 

کـه پراکنـده هسـتند بـه صورت یک بـدن واحد به هم بپیوندد « )یوحنـا باب 11 آیـات 51 و 52(.

هفتـه گذشـته مطالعـه کردیـم کـه چگونـه اتحـاد از طریق پیامی مشـرک هویدا می شـود 
کـه بـه عیسـی بـه عنـوان نجـات دهنـده مترکـز دارنـد و همچنیـن بـر حقایـق کالم مقـدس که 
در پایـان زمـان بـر آن تاکیـد گردیـده اسـت. هویـت ما بدلیـل پیامی اسـت که خدا بـه ما داده 

اسـت و فراخوانـی کـه بایـد آن را در جهـان انتشـار دهیم. 
ایـن هفتـه، بـر اتحـاد قابل مشـاهده کلیسـا و تجلـی آن در زندگی روز به روز مسـیحیان و 
رسـالت کلیسـا مترکـز خواهیـم منود. مطابق با آموزه های عیسـی، کلیسـا در واقـع پیام نجات و 
آشـتی خدا را انتشـار منی دهد. اتحاد کلیسـا خود نیز باعث متجلی شـدن آن آشـتی می باشـد. 
در جهانـی کـه بـا گنـاه و طغیان احاطه شـده، برقراری کلیسـا به عنوان شـاهدی قابل رویت از 
قـدرت و کار نجـات بخش مسـیح اسـت. بدون اتحاد و همبسـتگِی کلیسـا که همـه یک چیز را 
شـهادت مـی دهنـد، قـدرت نجات بخـش صلیـب به سـختی در ایـن جهان آشـکار خواهد شـد. 
» اتحـاد بـا مسـیح، پیونـدی از اتحـاد بـا یکدیگـر بوجود مـی آورد. این اتحـاد قانـع کننده ترین 
گـواه عظمـت و فضیلـت مسـیح و قدرتـش در ازبین بـردن گناه برای جهان اسـت « – الن جی. 

Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1148  ،وایت

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱ دسامرب آماده شوید.

۱۰ آذر      یکشنبه      

تحت صلیب عیسی
ماننـد متـام برکت هـای روحانـی که خدا بـه قومش می دهد، اتحاد کلیسـا نیـز یک موهبت 
خدایـی اسـت. اتحـاد یـک پدیـده برشی نیسـت کـه از طریـق تالش هـا، کارهای خـوب یا نیت 
انسـانی بوجـود آمـده باشـد. اساسـاً، عیسـی مسـیح این اتحـاد را از طریـق مرگ و رسـتاخیزش 
بوجـود مـی آورد. چنانچـه کـه ما بواسـطه تعمید و بخشـیده شـدن گناهامنان، مرگ و رسـتاخیز 
او را بـا ایـامن می پذیریـم و در هم نشـینی مشـرک متحـد می شـویم، و همچنـان کـه پیام سـه 

فرشـته را در جهـان انتشـار می دهیـم، بـا او و یکدیگر در اتحاد هسـتیم. 

یوحنـا بـاب 11 آیـات 51 و 52 و افسسـیان بـاب 1 آیات 7 تا 10 را بخوانیـد. چه رویدادی در 

زندگـی عیسـی، بنیـان اتحاد در میان ما ادونتیسـت های روز هفتم می باشـد؟

 

» او ایـن سـخن را از خـود نگفـت، بلکـه چون در آن سـال کاهن اعظم بود، پیشـگویی کرد 
کـه عیسـی می بایـد در راه قـوم یهـود مبیـرد و نـه تنهـا در راه آن قـوم، بلکه تا فرزنـدان خدا را 
کـه پراکنـده هسـتند بـه صـورت یک بدن واحـد به هـم بپیونـدد « )یوحنا باب ۱۱ آیـات ۵۱ و 
۵۲(. چقـدر عجیـب اسـت که خـدا از قیافا بـرای توضیح معنای مرگ عیسـی اسـتفاده می کند، 
حتـی بـا وجـود اینکه قیافـا منی دانسـت کاری که انجام مـی داد، محکوم منودن عیسـی به مرگ 
بـود. همچنیـن کاهـن منی دانسـت کـه بیانیـه اش تـا چـه حـد عمیـق بـود. قیافیـا می پنداشـت 
کـه تنهـا بیانیـه ای سیاسـی ارائـه مـی داد. هـر چند یوحنـا برای منایان سـاخن حقیقتی اساسـی 
دربـاره مفهـوم مـرگ جانشـینی عیسـی بـرای متـام قـوم وفادار خـدا کـه روزی » با هـم یکی « 

خواهند شـد، اسـتفاده کرد. 
اعتقـاد مـا بـه عنـوان ادونتیسـت روز هفتـم و پیامی کـه تنها ما انتشـار می دهیـم، هر چه 

کـه باشـد، اسـاس اتحـاد ما در پذیرش مرگ مسـیح بـه عنوان جایگزین ماسـت. 
و عـالوه بـر ایـن، مـا همچنیـن این اتحـاد در مسـیح را از طریـق تعمید تجربـه می کنیم. » 
زیـرا ایـامن باعـث شـد کـه همـه شـام در اتحاد با مسـیح عیسـی فرزندان خدا باشـید. شـام که 
در اتحـاد بـا مسـیح تعمیـد گرفتیـد، همفکـر او شـده ایـد « )غالطیان بـاب ۳ آیـات ۲۶ و ۲۷(. 
تعمیـد پیونـد دیگـری اسـت کـه مـا ادونتیسـت هـا عمومـاً بـه آن اعتقـاد داریـم زیـرا ایاممنان 
در مسـیح را منادیـن مـی سـازد. مـا پـدر مشـرکی داریـم؛ از ایـن رو مـا همـه پـران و دخران 
خـدا هسـتیم. و نجـات دهنـده مشـرکی داریـم کـه در مـرگ و رسـتاخیزش تعمیـد مـی گیریم 

)رومیـان بـاب ۶ آیـات ۳ و ۴(.
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ــا  ــان م ــه در می ــی و سیاســی ک ــاوت هــای فرهنگــی، اجتماعــی، قوم ــا وجــود تف ب
ادونتیســت هــا وجــود دارد، چــرا ایمــان مشــترک مــا در عیســی بایــد بــر تمــام چنیــن 

اختالفاتــی برتــری داشــته باشــد؟ 

۵ آذر      دوشنبه      

کهانت صلح و آشتی
جهان ما قطعاً برای اختالل، مشکالت، جنگ ها و درگیری هایش شناخته شده است. متام 
این عوامل در سطحی فردی، اجتامعی و ملی بر زندگی مان تأثیر می گذارند. گاهی به نظر می 
رسد کل زندگی های ما در اختالف قرار دارد. اما تفرقه و اختالف برای همیشه شایع نخواهد 
بود. خدا مأموریت دارد تا وحدت کیهانی را به ارمغان آورد. در حالی که گناه منجر به عدم 

هامهنگی شده است، نقشه ابدی خدا، صلح و یکپارچگی به همراه دارد.
در افسسـیان بـاب ۲ آیـات ۱۳ تـا ۱۶، پولـس بـه اصولی اشـاره می کند که نشـان می دهند 
چگونـه مسـیح بـه منظـور ایجاد صلح در میـان ایامنداران عمـل منود: از طریـق مرگش بر روی 
صلیـب، عیسـی یهودیـان و غیـر یهودیـان را یک قوم سـاخت و موانع قومی و مذهبـی که آنها 
را جـدا مـی سـاخت، از بیـن بـرد. اگر مسـیح قادر بـود در قرن اول اینـکار را با یهودیـان و غیر 
یهودیـان انجـام دهـد، پـس تا چـه میزان همچنـان می تواند موانـع نژادی، قومـی و فرهنگی و 

دیوارهایـی کـه مـردم را در درون کلیسـای ما امـروزه تفکیک می کنـد از بین بربد؟
و از این نقطه رشوع، ما می توانیم به جهان بشارت دهیم.

در دوم قرنتیـان بـاب 5 آیـات 17 تـا 21، پولـس بیـان مـی کنـد کـه مـا در مسـیح، مخلوقاتـی 

جدیـد در آشـتی بـا خـدا می باشـیم. پس رسـالت ما در این جهان چیسـت؟ ما بـه عنوان بدن 

متحـد کلیسـا چـه تفاوت هایـی مـی توانیم در جوامـع خود بوجـود آوریم؟

 

ایامنداران به عنوان مخلوقات جدید خدا، رسالتی بسیار مهم دریافت می کنند - مأموریت 
سه گانه آشتی. )۱( کلیسای ما از ایامندارانی تشکیل شده است که زمانی نسبت به خدا بیگانه 
ما  شدند.  متحد  خدا  با  القدس  روح  توسط  اکنون  مسیح،  قربانی  فیض  طریق  از  اما  بودند 
بازماندگانی هستیم که فراخوانده شده ایم تا پیام آخر زمان را به جهان اعالم داریم. مأموریت 
مان دعوت از کسانی است که همچنان با خدا بیگانه هستند تا با خدا آشتی منوده و در این 
مأموریت به ما بپیوندند. )۲( کلیسا نیز قوم خدا آشتی داده شده با یکدیگر می باشد. متحد 
شدن با مسیح به این معنی است که ما با یکدیگر متحد شدیم. این تنها یک آرمان متعالی 
نیست؛ باید یک واقعیت قابل مشاهده باشد. آشتی با یکدیگر، صلح و آرامش در میان برادران 
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و خواهران، شاهدی بی تردید برای جهان است مبنی بر این که عیسی مسیح نجات دهنده 
باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من  اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته  ماست. » 
هستید « )یوحنا باب ۱۳ آیه ۳۵(. )۳( کلیسا از طریق این مأموریت آشتی به جهان می گوید 
که نقشه خدا برای نجات حقیقی و قدرمتند است. نربد بزرگ درباره خدا و شخصیت او می 
باشد. تا جایی که کلیسا اتحاد و آشتی را پرورش دهد، جهان تحقق حکمت ابدی خدا را می بیند 

)افسسیان باب ۳ آیات ۸ تا ۱۱ را ببینید.(

۶ آذر      سه شنبه      

اتحاد عملی
درس سال ۱۹۰۲ الن جی. وایت نوشت: »  هامنگونه که مسیح بر روی زمین زندگی کرد، 
متام مسیحیان نیز باید آنگونه زندگی کنند. او نه تنها در خلوص نابش بلکه در صرب، مهربانی و 
 Ellen G. White, in Signs of the Times, — » خلق و خوی دلربایش، الگوی ما می باشد
July 16, 1902. این کلامت یادآور درخواست پولس از فیلیپیان است: » طرز تفکر شام درباره 

زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد « )فیلیپیان باب ۲ آیه ۵(.

افسسـیان باب 4 آیه 25 تا باب 5 آیه 2 و کولسـیان باب 3 آیات 1 تا 17 را بخوانید و سـپس 

بـه ایـن دو پرسـش پاسـخ دهیـد: در کـدام یـک از زمینـه هـای زندگیـامن بطور خـاص دعوت 

شـده ایـم تـا وفاداریـامن را به عیسـی نشـان دهیم؟ مـا در زندگی خود با عموم مـردم چگونه 

باید شـاهدان انجیل عیسـی باشیم؟

 

آیـات زیـاد دیگـری در کتـاب مقـدس وجـود دارنـد کـه از مسـیحیان دعـوت می کنـد تا با 
پیـروی از الگـوی عیسـی، شـاهدان زنـده فیض عیسـی برای دیگران باشـند. ما نیز دعوت شـده 
ایـم کـه بـه دنبـال رفـاه دیگران باشـیم )متی بـاب ۷ آیـه ۱۲(؛ بار مسـئولیت دیگـران را بدوش 
بکشـیم )غالطیـان بـاب ۶ آیـه ۲(؛ زندگـی سـاده و بـی آالیشـی داشـته باشـیم و بجـای ظاهـر 
بیرونـی بـر باطـن روحانـی مترکـز کنیم )متی بـاب ۱۶ آیات ۲۴ تـا ۲۶؛ اول پطرس بـاب ۳ آیات 

۳ و ۴(؛ و شـیوه هـای سـامل زندگـی را در پیـش گیریـم )اول قرنتیـان بـاب ۱۰ آیه ۳۱(.
» ای عزیـزان، از شـام کـه در ایـن دنیـا غریـب و بیگانـه هسـتید تقاضـا مـی کنـم تسـلیم 
شـهوات نفسـانی که همیشـه با روح ما در جنگ اسـت، نشـوید بلکه چنان در میان مردم خدا 
ناشـناس بـا راسـتی و درسـتی زندگـی کنیـد که اگر چـه در حال حارض شـام را متهم بـه بدکاری 
مـی کننـد، بـا دیـدن اعـامل نیـک شـام خـدا را در روز بازپسـین متجیـد مناینـد « )اول پطـرس 
بـاب ۲ آیـات ۱۱ و ۱۲(. غالبـاً چقـدر تأثیرگـذارِی خصلـت مسـیحی را بـر روی کسـانی که ما را 
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نظـاره مـی کننـد ناچیـز می شـامریم؟ صـرب ابراز شـده در لحظـات ناراحتـی، زندگـی منظم در 
میان تنش و درگیری ها و روحیه آرام در پاسـخ به سـخنان ناشـکیبا و خشـن، نشـانه های روح 
عیسـی هسـتند کـه مـا دعـوت شـده ایـم از آن تقلیـد مناییم. بـه همیـن دلیل ادونتیسـت های 
روز هفتـم، در جهانـی کـه در خصـوص خصلـت و ماهیـت خـدا دچـار کـج فهمی شـده اند، با 
هـم شـهادت مـی دهنـد، و بدیـن سـبب مـا بـه قدرتی بـرای خیریـت و جـالل خـدا تبدیل می 
شـویم. ایامنـداران بـه عنـوان مناینـدگان مسـیح نـه تنها بایـد برای سـالمتی اخالقی بلکـه عالقه 
عملـی بـه رفـاه دیگران شـناخته شـده باشـند. اگر تجربـه دینی ما واقعی باشـد، خـود را منایان 
خواهـد سـاخت و بـر جهـان تأثیـر خواهـد گذاشـت. پیکـری متحـد از ایامنداران که شـخصیت 

مسـیح را بـه جهـان آشـکار کنـد، در واقع شـاهدی قدرمتند خواهـد بود.

شــما بــرای دیگــران چــه نــوع شــهادت هایــی مــی دهیــد؟ دیگــران در زندگــی شــما 
چــه چیــزی خواهنــد یافــت کــه باعــث شــود بخواهنــد از عیســی پیــروی کننــد؟

٧ آذر      چهارشنبه      

اتحاد در گوناگونی
در رومیـان بـاب هـای ۱۴ و ۱۵، پولـس رسـول به مسـائلی می پردازد که عمیقاً در کلیسـای 
روم تفرقـه ایجـاد مـی کردنـد. واکنـش او به این مشـکالت، دعـوت رومیان به نشـان دادن صرب 
در برابـر یکدیگـر و عـدم ایجـاد تفرقـه در کلیسـا بـر رس ایـن نگرانی ها بـود. ما از ایـن توصیه 

چـه چیـزی می توانیـم بیاموزیم؟

رومیـان بـاب 14 آیـات 1 تـا 6 را بخوانیـد. چـه مسـائلی مربـوط بـه وجـدان باعـث مـی شـد 

اعضـای کلیسـا در روم بجـای مـودت و دوسـتی، یکدیگـر را قضـاوت کننـد؟

 

بسـیار محتمـل اسـت کـه ایـن مسـائل مربـوط بـه آداب یهـودی در بـاره ناپاکـی بودند. بر 
طبـق گفتـه پولـس این هـا » مباحثـه در مـورد مسـائل مـورد تردیـد « بودنـد )رومیـان باب ۱۴ 
آیـه ۱(، کـه نشـان مـی دهنـد مسـائل مربـوط به نجـات نبودنـد بلکه بـه عقیده ربط داشـتند 

کـه بایـد بـه وجـدان فـردی سـپرده می شـدند )رومیـان بـاب ۱۴ آیـه ۵ را ببینید(.
ایـن اختالفـات ابتـدا در مـورد نـوع خـوراک آغـاز شـد. خـوردن حیوانـات ممنـوع در بـاب 
۱۱ الویـان مشـکلی نبـود کـه پولـس در اینجـا بـه آن مـی پرداخـت. هیـچ مدرکی وجـود ندارد 
کـه مسـیحیان اولیـه در زمـان پولـس رشوع بـه خـوردن خوک یـا سـایر حیوانات ناپـاک منودند، 
و مـا مـی دانیـم کـه پطـرس هیچکـدام از ایـن نـوع غـذا ها را نخـورد )اعـامل رسـوالن باب ۱۰ 
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آیـه ۱۴ را ببینیـد(. همچنیـن، اینکـه مسـتمندان تنها سـبزیجات مـی خوردند )رومیـان باب ۱۴ 
آیـه ۲( و اینکـه بحـث همچنیـن شـامل نوشـیدنی هـا مـی شـد )رومیـان بـاب ۱۴ آیـات ۱۷ و 
۲۱( نشـان مـی دهـد کـه مترکـز بـر روی ناپاکی هـای ترشیفاتی بود. ایـن بعد ها بـا واژه ناپاک 
)koinos( بـکار بـرده شـده در رومیـان بـاب ۱۴ آیه ۱۴ بیشـر مشـهود می شـود. ایـن واژه در 
ترجمـه یونـان باسـتان از عهـد قدیـم بـرای اشـاره به حیوانـات ناپاک، نـه آن حیوانـات باب ۱۱ 
الویـان بـکار بـرده شـده اسـت. ظاهراً افـرادی در جامعـه روم وجود داشـتند کـه در جمع غذا 
منـی خوردنـد زیـرا متقاعـد نشـده بودنـد کـه غـذا بـه شـکلی مناسـب آمـاده شـده و یـا اینکه 

بـرای بـت هـا قربانی شـده بود. 
نـگاه داشـن برخـی از روزهـا نیـز چنین می باشـد. این به رعایت هفتگی روز سـبت اشـاره 
نداشـت زیـرا مـا مـی دانیم کـه پولس بطور منظـم این روز را نگاه می داشـت )اعامل رسـوالن 
بـاب ۱۳ آیـه ۱۴، بـاب ۱۶ آیـه ۱۳، بـاب ۱۷ آیه ۲۹(. این احتامالً اشـاره به روزهای جشـن های 
متعـدد یهـودی یـا روزهـای مربـوط بـه روزه گرفن داشـت. قصد پولـس در این آیـات ارصار بر 
بردبـاری بـرای کسـانی کـه در رعایـت ایـن آئین هـا تا زمانی کـه آنها را وسـیله ای بـرای نجات 
منـی پنداشـتند، بـود. اتحـاد در میـان مسـیحیان، خـود را در صـرب و تحمـل، زمانی کـه در مورد 

مسـائل توافـق نداریـم بویـژه وقتـی که برای ایـامن ما مهم نیسـتند، نشـان می دهد.

ــوان  ــه عن ــا ب ــه م ــزی وجــود دارد ک ــا چی ــد: آی ــن پرســش را در کالس مطــرح کنی ای
ــام ادونتیســت ها  ــه تم ــم ک ــاور داشــته و انجــام دهی ــم ب ادونتیســت های روز هفت

ــد باشــند؟ ــا پایبن ــه آن معتقــد ی الزم نباشــد ب

٨ آذر      پنجشنبه      

اتحاد در مأموریت

خلـق و خـوی حواریـون در طـول شـام خداونـد در لوقـا بـا 22 آیـه 24 را بـا خلق و خویشـان 

در کمـی پیـش از تجربـه پنطیکاسـت در اعامل رسـوالن باب 1 آیه 14 و بـاب 2 آیات 1 و 46 

را مقایسـه کنیـد. چـه چیـزی باعـث این تفاوت در زندگی ایشـان شـد؟

 

در اعـامل رسـوالن بـاب ۱ آیـه ۱۴ و بـاب ۲ آیه ۴۶، عبارت » به یکـدل « همچنین به معنی 
» ثابـت قـدم بـودن در ذهـن « می باشـد. ایـن در نتیجه با هم بـودن در یک مـکان و به دنبال 

تحقق وعده عیسـی در فرسـتادن تسـلی دهنده در دعا می باشـد. 
همچنـان کـه منتظـر بودنـد، برایشـان آسـان بـود کـه رشوع بـه انتقـاد از یکدیگـر کننـد. 
برخـی ممکـن اسـت بـه انـکار منـودن عیسـی توسـط پطـرس )یوحنـا بـاب ۱۸ آیـات ۱۵ تـا 
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 )۲۵ آیـه   ۲۰ بـاب  )یوحنـا  بـه رسـتاخیز عیسـی  تومـاس  ۲۷( و شـک منـودن  تـا   ۲۵ ۱۸ و 
اشـاره داشـتند. ممکـن اسـت درخواسـت یوحنـا و یعقوب بـه دریافـت باالتریـن مرتبه ها در 
ملکـوت عیسـی )مرقـس بـاب ۱۰ آیـات ۳۵ تـا ۴۱(، یـا اینکه متی قبـالً یک باجگیـر بود را به 

یـاد آورده باشـند )متـی بـاب ۹ آیـه ۹(. 
بـا ایـن وجـود، » ایـن روزهـای آماده سـازی، روزهـای جسـتجوی عمیـق قلب هـا بودنـد. 
حواریـون نیـاز روحانـی خـود را احسـاس کردنـد و از خداونـد تدهین مقـدس خواسـتند تا آنها 
را بـرای کار نجـات افـراد آمـاده سـازد. آنها برای برکتی رصفـاً مخصوص خود تقاضـا نکردند. بار 
مسـئولیت نجـات افـراد به ایشـان سـپرده شـده بود. آنها متوجه شـدند کـه انجیل بایـد به متام 
جهـان می رسـید و قدرتـی کـه مسـیح وعده داده بـود را مطالبه منودند « – الـن جی.وایت،  — 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 37
هم نشـینی بیـن حواریـون و شـدتی کـه در دعـا داشـتند ، ایشـان را بـرای ایـن تجربـه مهم 
پنطیکاسـت آمـاده منـود. همچنانکـه حواریـون بـه خـدا نزدیک تـر می شـدند و تفاوت هـای 
فـردی خـود را کنـار می گذاشـتند، توسـط روح القـدس بـرای تبدیل شـدن بـه شـاهدانی بی باک 
و شـجاع از رسـتاخیز عیسـی آماده می شـدند. آنها می دانسـتند که عیسـی کاسـتی های ایشـان 
را بخشـیده بـود و ایـن بـه آنهـا شـجاعت ادامـه دادن را داد. آنهـا مـی دانسـتند که عیسـی در 
زندگیشـان چـه کاری انجـام داده بـود. آنهـا وعـده نجـات یافـت شـده در او را پذیرفتـه بودند 
و در نتیجـه » متایـل ایامنـداران، آشـکار منودن مانند شـخصیت مسـیح شـدن و تـالش در بزرگ 
منـودن ملکـوت او بـود « — Page 48. جـای تعجـب نیسـت کـه خداونـد قـادر بـود از طریـق 
ایشـان کارهـای شـگفت انگیزی انجـام دهـد. ایـن درسـی بـزرگ بـرای مـا بـه عنـوان کلیسـا در 

حال حـارض می باشـد.

همیشــه خــرده گیــری از زندگــی افــراد دیگــر بســیار آســان می باشــد. چگونــه 
می توانیــم بیاموزیــم تــا بــرای هــدف بزرگتــِر انجــام اراده خــدا در کلیســایی متحــد، 

ــران چشــم بپوشــیم؟ از اشــتباهات دیگ

۹ آذر      جمعه      

تفکـری فراتـر: از نوشـته هـای الن جی وایـت، » اتحـاد در گوناگونـی «، صفحات ۹٨-
۱۰۳، از کتـاب تبلیغ مسـیحیت.

»اگـر در صحنـه پایانـی تاریـخ زمیـن، کسـانی کـه حقایـق بـه ایشـان موعظـه شـده اسـت، 
الگـوی اهالـی بیریـه را دنبامـن زیـر آشـکار مـی کنـد کـه چگونـه کلیسـای اولیه که در مسـیح 
متحـد بـود و توانسـت ایـن اتحـاد را بـا وجـود تفاوت هـای میـان افراد حفـظ کنـد و در نتیجه 
شـاهدی قدرمتنـد بـرای جهـان باشـد. » کالم مقـدس نشـان می دهـد کـه چگونـه روح القـدس 
در کلیسـا، آن را در رونـد تصمیـم گیری هـا هدایـت کـرد. ایـن دسـت کـم بـه سـه روش به هم 
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پیوسـته انجـام شـده اسـت: مکاشـفات )بـرای مثـال، روح القـدس به افـراد می گفت چـه کاری 
انجـام دهنـد؛ کرنلیـوس، حنانیـا، فیلپـس؛ و شـاید به قیـد قرعه(، کتـاب مقدس )کلیسـا به یک 
نتیجه گیـری رسـید کـه در آن کتـاب مقـدس مـورد اسـتفاده قـرار گرفته بـود( و اجـامع )روح از 
درون جامعـه تقریبـاً در خفـا کار کـرد و از طریـق گفتگـو و مطالعـه، اجامعی بوجـود آورد که 
در پایـان آن کلیسـا متوجـه می شـود کـه روح القـدس در درون آن در حـال فعالیـت بـود(. بـه 
نظـر می رسـد کـه در زمـان اختالفـات فرهنگـی، اعتقـادی و دینی در میـان جامعـه ایامنداران، 
روح القـدس از طریـق اجـامع در رونـد تصمیم گیـری کلیسـا کمـک می کـرد. در ایـن رونـد، مـا 
نقـش فعـال جامعـه ایامنـداران و اهمیـت دعـا بـرای بصیـرت را می بینیم. هدایـت روح القدس 
در درک کلـی جامعـه از کالم خـدا، تجربـه جامعـه و نیازهایـش و از طریق تجربـه رهربانش در 
مأموریـت احسـاس می شـود. تصمیـات مختلـف کلیسـا از طریـق رونـد راهنامیـی روح القـدس 
 کـه در آن کتـاب مقـدس، دعـا و تجربـه، عنـارص انعـکاس دینـی بودنـد، گرفتـه شـد «. —

 Denis Fortin, »The Holy Spirit and the Church,« in Ángel Manuel Rodríguez,
ed., Message, Mission, and Unity of the Church, pp. 321, 322

سواالتی برای بحث
1. در کالس، پاســختان بــه پرســش روز چهارشــنبه دربــاره اینکــه چگونــه تصمیــم 
ــم مهــم و  ــرای مــا ادونتیســت های روز هفت ــم کــه کــدام آموزه هــا و شــیوه ها ب می گیری

ــد. ــم نیســتند را مطــرح کنی ــدام مه ک
ــیحیان  ــر مس ــا دیگ ــی، ب ــتاخیز عیس ــرگ و رس ــه م ــاور ب ــا ب ــه ب ــد چگون ــا بای 2. م

مرتبــط شــویم؟

خالصـه: قانـع کننـده تریـن گـواه از اتحاد بـرای خواهـران و بـرادران محبت بـه یکدیگر 
ماننـد عیسـی اسـت. آمـرزش گناهامنان و نجـات نجاتی که بـه عنوان ادونتیسـت بطور معمول 
داریـم، بهریـن پیوندهـای هم نشـینی مـا هسـتند. در نتیجـه در مسـیح، می توانیـم اتحـاد و 
شـهادت از ایـامن مشـرکامن را بـه جهـان نشـان دهیـم. مـا فراخوانده شـده ایم کـه کاری کمر 

از ایـن را انجـام ندهیم.
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داستانهای ایامنداران
9 آذر

محّبت عالی ترین عالج است
توسط اندرو مک چسنی، ما موریت ادونتیست

یـک زن ۳۰ سـاله در بیامرسـتان ادونتیسـتی بالنتاِیـر واقـع درمـاالوی به خاطر 
بیـامری شـدید ذات الریه بسـری شـد.

وقتی که آنتی بیوتیکها بر او تاثیری نداشـتند، دکر میسـیونری،تیّفانی پریسـِر، 
یـک آزمایـش ویـروس اِیـدز را ترتیـب داد. نتیجـه آزمایش مثبـت بـود. او اِیدز متام 

عیار داشـت.
تیّفانـی بـه خانـواده توضیـح داد کـه معموال سـه هفتـه طول می کشـد تا ذات 
الریـه درمـان شـود و ۵۰ درصـد شـانس این بود کـه او از عهده آن بر آیـد. اما بعد، 
زن از مشـکل کلّیـوی رنـج بـرد، و شـانس او از زنـده مانـدن بـه ۱۰ درصـد کاهـش 

یافـت. تیّفانـی بـه خانـواده گفت که امیـد زیادی وجـود ندارد.
یکـی از اعضـای خانـواده پاسـخ داد:" مـا بـه خـدا اعتقـاد داریـم. بـه معجزات 

اعتقـاد داریـم. بیاییـد دعـا کنیم.«
در حالیکـه خانـواده جمـع شـدند، تیفانـی بـرای درمـان دعـا کـرده و بیـامر را 

دردسـتگاه تهویـه قـرار داد.
کلّیـه هـای زن در طـی ۲۴ سـاعت از کار افتـاد. بـه نظر رسـید که متـام امید از 
دسـت رفتـه اسـت. امـا او مجـّددا حالـش بهبـود یافـت. بعـد از چنـد هفتـه، او از 

بیامرسـتان مرخص شـد.
تیّفانـی گفت:"درمـان محدودیّتهـا ی خـودش را دارد. بیامرسـتان آنچه را که در 

توانـش اسـت انجـام مـی دهـد و بقیـه را خداوند انجام مـی دهد."    
تیّفانـی کـه یـک کاردیولوژیسـت اسـت، بـه مـّدت پنـج سـال در بالنتاِیر،کـه 
دّومیـن و بزرگریـن شـهِربا جمعیّـت یـک میلیـون نفـر در مـاالوی اسـت، کار کرد. 
بیامرسـتان ادونتیسـت ِبالنتایـر— کـه شـش نفـر دکرمیسـیونر، دو نفـر میسـیونِر 
دندانپزشـک، و هفـت نفـر دکـر ماالویایی را اسـتخدام می کند— قبـل از اینکه او 
در سـال ۲۰۱۱ بـه آنجـا برسـد، بـه مّدت یک دهه کاردیولوژیسـت نداشـت؛ که در 

کشـوری بـا یـک دکرپزشـکی بـرای ۸۸۰۰۰ نفـر، یـک مشـکل عاّدی اسـت. 
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مـاالوی ۱۸ میلیـون نفـر جمعیّـت دارد کـه شـامل ۴83000 نفرادونتیسـت روز 
اسـت. هفتمی 

تیّفانـی گفـت کـه انگیزه اش بـرای خدمت میسـیونِری به انجیـل یوحّنا باب 
۱۳ آیـه ۳۵ برمـی گـردد؛ کـه در ایـن آیـه عیسـی مـی گویـد:"از همیـن محبّـت 
مـن هسـتید.")ترجمه  کـه شـاگرد  بـرد  پـی خواهنـد  یکدیگـر، همـه  بـه  شـام 

.)NKJV انگلیسـی 
یـک روز، یـک زن ماالویایـی در مـورد اینکـه هـر نصـف شـب با تپـش قلب از 
خـواب بیـدار مـی شـد، شـکایت کـرد. آزمـون هـا با حالـت طبیعـی همراه بـود، و 
دیگـر پزشـکان شـاید ایـن موضـوع را به عنـوان خواب هـای بد، نتیجه گیـری کرده 
باشـند. تیّفانـی گفت:"اّمـا مـن فکـر مـی کنـم کـه آن روز روح القـدس مـرا بـرای 

پرسـش هـای بیشـر برانگیخت."
تیّفانـی فهمیـد کـه بیـامر بعـد از یـک مالقـات نبـی ای کـه خـود را تاییـد مـی 
کـرد، بـا مشـکالت خـواب مواجـه شـده بـود؛ شـخصی کـه بـه او اخطـار داده بـود 
کـه او مـورد تجـاوز قـرار خواهـد گرفـت. تیّفانـی از زن پرسـید که آیا خـدا قوی تر 

هسـت یـا انسـان؟. او گفـت:" بـر خـدا تـوکّل کن."
تیّفانـی، سـمت چـپ در تصویر، گفت که این بدان معنا اسـت کـه "همدیگررا 

محبّت منایید"—تالش بیشـری جهت شـفای جسـمی، احساسی و روحانی.
او گفت:«بعضی وقتها چیزهای کوچک است که ما را از هم جدا می کند.«
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۱۰-۱۶ آذر   درس دهم   

اتحاد و روابط از هم گسیخته

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: دوم تیموتائوس باب ۴ آیـه ۱۱؛ فلیمون آیات ۱ تـا ۲۵؛ دوم قرنتیان 
بـاب ۱۰ آیـات ۱۲ تـا ۱۵؛ رومیـان بـاب ۵ آیـات ۸ تـا ۱۱؛ افسسـیان بـاب ۴ آیـه ۲۶؛ متـی بـاب 

۱۸ آیـات ۱۵ تا ۱۷.

آیـه حفظـی: » وقتـی مـا بـا خـدا دشـمن بودیـم او با مـرگ پرس خویش دشـمنی مـا را به 
دوسـتی تبدیـل کـرد، پـس حـاال کـه دوسـت او هسـتیم چقـدر بیشـرت زندگانـی مسـیح باعث 

نجـات مـا خواهـد شـد «)رومیان بـاب 5 آیـه 10(.

هامنطـور کـه دیده ایـم، حتـی پـس از پنطیکاسـت رابطـه میـان ایامنـداران در زمان هایـی 
چنیـن  بـا  کلیسـا  اعضـای  و  رهـربان  برخـورد  شـیوه  از  مکـرری  منونه هـای  بـود.  تنش آمیـز 
چالش هایـی در کتـاب مقـدس ثبـت شـده اسـت. ایـن اصـول امـروزه بـرای کلیسـا بسـیار مهم 
می باشـند. آنهـا نتایـج مثبتـی را کـه می تواننـد در زمـان اسـتفاده مـا از کتـاب مقـدس بـرای 

برخـورد بـا درگیری هـا و حفـظ وحدمتـان در مسـیح می آینـد آشـکار می سـازند. 
در درس ایـن هفتـه، مـا بـه روابـط احیـاء شـده و اینکـه چگونـه روابـط انسـانی مـا بـر 
وحدمتـان در مسـیح تاثیـر می گذارنـد، خواهیـم پرداخـت. رسـالت روح القـدس شـامل نزدیکـر 
منـودن مـردم بـه خـدا و یکدیگـر می باشـد. ایـن شـامل شکسـن موانـع در رابطه مان بـا خدا و 
یکدیگـر اسـت. بـه طـور خالصـه، بزرگریـن منایش قـدرت انجیـل، لزوماً آنچـه کلیسـا می گوید 

نیسـت، بلکـه نحـوه زندگـی آن می باشـد.
» اگـر نسـبت بـه یکدیگـر محبـت داشـته باشـید، همـه خواهنـد فهمیـد کـه شـاگردان من 
هسـتید « )یوحنـا بـاب ۱۳ آیـه ۳۵(. بـدون ایـن محبـت، متـام بحث های مـا در مـورد اتحاد در 

کلیسـا هیـچ خواهنـد بود.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱٧ آذر- December ۸ آماده شوید.
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۱۱ آذر      یکشنبه      

دوستی احیاء شده
پولـس و برنابـا بـرای شـهادت دادن از عیسـی با یکدیگر همـکاری منودند. اما بـر رس اینکه 
آیـا می تواننـد بـه کسـی بـه هراسـناکی یوحنـا ملقـب بـه مرقـس اعتـامد کننـد، اختـالف نظـر 
داشـتند )اعـامل رسـوالن بـاب ۱۵ آیـات ۳۶ تـا ۳۹(. خطـرات احتاملـی موعظه انجیـل به نوعی 
باعـث شـده بـود یوحنـا ملقـب بـه مرقـس، پولـس و برنابـا را تـرک کنـد و بـه خانـه بازگـردد 

)اعـامل رسـوالن بـاب ۱۳ آیـه ۱۳(. 
» این ترک منودن باعث شد که پولس به گونه ای نامطلوب و حتی گاهی بسیار شدید، مرقس را 

قضاوت کند. از طرف دیگر، برنابا متایل داشت او را به دلیل بی تجربگی ببخشد. او احساس می کرد که 

مرقس نباید مأموریت را رها کند، زیرا رشایطی در او می دید که وی را برای خدمتگزار مفید مسیح بودن 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 170 ،مناسب می ساخت « – الن جی. وایت

اگـر چـه خـدا از متـام ایـن مـردان اسـتفاده کـرد، اما مسـائل میـان ایشـان حل نشـده باقی 
مانـد. رسـولی کـه فیـض را موعظـه می کـرد، بایـد ایـن فیض را بـه واعظی جـوان که نـا امیدش 
کـرده بـود، گسـرش مـی داد. رسـول بخشـش بایـد می بخشـید. یوحنـا ملقـب بـه مرقـس بـا 
آموزش هـای برنابـا رشـد منود )اعامل رسـوالن باب ۱۵ آیـه ۳۹( و در نهایت، قلـب پولس ظاهراً 

از ایـن تغییـرات تحـت تأثیـر قـرار گرفت.

نامه هـای پولـس بـه تیموتائوس و کلیسـای در کولسـی چگونه رابطه جدید او بـا یوحنا ملقب 

بـه مرقـس و اعتـامد جدیـدش به این واعظ جوان را آشـکار می سـازند؟ کولسـیان باب 4 آیات 

10 و 11، دوم تیموتائـوس باب 4 آیه 11.

 

اگـر چـه جزئیـات آشـتی پولـس بـا یوحنـا ملقـب بـه مرقـس ممکـن اسـت کامل نباشـند، 
آنچـه در کتـاب مقـدس ثبـت شـده اسـت، واضـح می باشـد. یوحنا ملقـب به مرقس بـه یکی 
از همراهـان مـورد اعتـامد رسـول تبدیـل شـد. پولـس او را بـه عنـوان «همـکار» بـه کلیسـای 
کولسـی معرفـی منـود. در پایـان زندگـی پولـس، او بـه شـدت تیموتائـوس را تشـویق منـود 
کـه یوحنـا ملقـب بـه مرقـس را بـا خـود بـه روم بیـاورد زیـرا »بـرای کار مفیـد بـود« )دوم 
تیموتائـوس بـاب ۴ آیـه ۱۱(. مأموریـت پولـس توسـط واعـظ جـوان کـه مشـخصاً بخشـیده 
شـده بـود، غنـی گردیـد. مانع میان ایشـان شکسـته شـده بود و آنهـا قادر بودنـد برای هدف 
انجیـل بـا یکدیگـر همـکاری کننـد. مسـایل میانشـان هر آنچه کـه بود و هر چقـدر که پولس 
رفتـار پیشـین خـود در برابـر یوحنـا ملقـب بـه مرقـس را ممکـن بود توجیـه کند، اکنـون متام 

این هـا را پشـت رس گذاشـته بودنـد. 
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ــان  ــا ناامیدم ــه زده وی ــا صدم ــه م ــه ب ــانی ک ــم کس ــم بیاموزی ــه می توانی ــا چگون م
کرده انــد را ببخشــیم؟ در عیــن حــال، چــرا بخشــش همــواره شــامل بازیابــی کامــل 

ــازی نیســت؟ ــن نی ــه ای ــی نمی شــود؟ و چــرا همیشــه ب رابطــه قبل

۱۲ آذر      دوشنبه      

از برده تا پرس
پولـس در زمانـی کـه در روم زندانـی بـود، بـرده فـراری کـه بـه نـام اونیسـیموس را مالقات 
منـود کـه از کولسـی بـه رم گریختـه بـود. پولـس متوجه شـد که شـخصاً اربـاب اونیسـیموس را 
می شناسـد. رسـاله بـه فیلیمـون، درخواسـت شـخصی پولس از دوسـتش مبنـی بر احیـاء رابطه 

بـا برده فـراری می باشـد.
روابط برای پولس مهم بودند. رسول می دانست که روابط گسسته برای رشد روحانی و اتحاد 
کلیسا مرض بودند. فیلیمون در کولسی رهرب کلیسا بود. اگر او در برابر اونیسیموس تلخی نشان می 

داد، بر شهادت مسیحی و شهادتش از کلیسا برای جامعه بی ایامنان تأثیر می گذاشت.

فیلیمـون آیـات 1 تـا 25 را بخوانیـد. چـه اصـول مهمـی دربـاره روابط احیاء شـده مـی توانیم 

در اینجـا بیابیـم؟ بیـاد داشـته باشـید کـه واژه کلیدی، اصول می باشـد.

 

در نـگاه اول بـه نوعـی تعجـب آور اسـت کـه پولـس با قـدرت بیشـری در برابر بـدی های 
بردگـی سـخن نگفـت. امـا تدبیـر پولـس بـه مراتـب مؤثرتـر بـود. انجیـل بطـور مطلـوب متـام 
متایـزات طبقاتـی را درهـم مـی شـکند )غالطیـان بـاب ۳ آیـه ۲۸، کولسـیان بـاب ۳ آیـات ۱۰ و 
۱۱(. رسـول اونیسـیموس را بـه نـزد فیلیمـون بازگردانـد امـا نـه بـه عنـوان یـک بـرده بلکـه بـه 

عنـوان پـرش در عیسـی و بـرادر عزیـز فیلیمـون در خداونـد )فیلیمـون آیـه ۱۶(.
پولـس مـی دانسـت کـه بـرده هـای فـراری آینـده ای تاریـک در انتظـار دارند. آنهـا ممکن 
بـود در هـر زمانـی توقیـف شـوند. زندگـی آنهـا محکـوم بـه فقـر و بـی نوایـی بـود. امـا اکنون 
اونیسـیموس بـه عنـوان بـرادر فیلیمـون در مسـیح و خدمت گزاری مشـتاق می توانسـت آینده 
بهری داشـته باشـد. غذا، مسـکن و کار او می توانسـت تحت حامیت فیلیمون تضمین شـود. 
بازسـازی یـک رابطـه شکسـته شـده می توانسـت تفاوتـی اساسـی در زندگی اش ایجـاد کند. او 
بـه یـک بـرادر محبـوب وفـادار تبدیل شـد و بـا پولـس در راه انجیل همـکاری منود )کولسـیان 
بـاب ۴ آیـه ۹(. پولـس چنـان بـرای آشـتی میانشـان پـر شـور و مشـتاق بـود که حارض بـود هر 

هزینـه ای کـه میـان ایـن دو ایامنـدار در عیسـی بوجـود آمـد را از جیـب خـود پرداخت کند.
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ــا اصــول انجیــل کــه در اینجــا دیــده مــی شــود، چــه چیــزی مــی توانیــد بدســت  ب
آوریــد کــه بــه شــما در مواجهــه بــا تنــش هــا و تقالهــا و حتــی شکســت هــا کــه در 
روابــط خــود بــا دیگــران داریــد، کمــک کننــد؟ ایــن اصــول چگونــه مــی تواننــد از 

اختــالل در اتحــاد کلیســای محلــی شــما جلوگیــری کننــد؟

۱۳ آذر      سه شنبه      

عطایای روحانی برای اتحاد

هامنطـور کـه در یکـی از درس هـای گذشـته دیدیم، کلیسـای قرنتس دارای مشـکالت عمیقی 

بـود. پولـس در اول قرنتیـان بـاب 3 آیـات 5 تـا 11، باب 12 آیات 1 تـا 11 و دوم قرنتیان باب 

10 آیـات 12 تـا 15 بـرای التیـام و احیـاء کـه بـرای اتحـاد کلیسـا بسـیار حیاتی می باشـند، به 

چـه اصولی اشـاره مـی کند؟

 

در ایـن آیـات، رسـول اصـول حیاتـی را برای اتحاد کلیسـا رشح مـی دهد. او اشـاره می کند 
کـه عیسـی از خدمـات مختلفـی بـرای انجـام مأموریـت هـای مختلـف در کلیسـایش اسـتفاده 
مـی کنـد حتـی اگـر چـه همـه آنهـا بـرای سـاخن ملکـوت خدا بـا یکدیگـر کار مـی کننـد )اول 

قرنتیـان بـاب ۳ آیه ۹(.
خدا ما را به همکاری و نه رقابت فرا می خواند. هر ایامندار، استعدادی توسط خدا یافته 
است تا در بدن مسیح در انجام رسالت او همکاری و به اجتامع خدمت مناید )اول قرنتیان باب 
۱۲ آیه ۱۱(. هیچ عطایای بزرگ تر یا کوچک تری وجود ندارد. همه برای کلیسای مسیح رضوری 
می باشند )اول قرنتیان باب ۱۲ آیات ۱۸ تا ۲۳(. عطایای خدادادی ما برای منایش خودپسندانه 

نیستند بلکه توسط روح القدس برای خدمت در انتشار انجیل عطا می شوند.
مقایسـه کار خـود بـا دیگـران غیـر عاقالنه می باشـد زیرا باعث می شـود احسـاس دلردی 
یـا غـرور بکنیـم. اگـر فکـر کنیـم کـه دیگران بسـیار » برتـر « از ما هسـتند زمانی که خـود را با 
ایشـان مقایسـه مـی کنیـم احسـاس دلـردی خواهیـم کـرد و بـه آسـانی در خدمتی کـه انجام 
مـی دهیـم سسـت خواهیـم شـد. از سـویی دیگـر اگـر فکـر کنیـم کـه کارهای مـا برای مسـیح 
تأثیرگذارتـر از کارهـای دیگـران اسـت، احسـاس غـرور خواهیـم کـرد کـه چیـزی اسـت که هیچ 

مسـیحی نباید داشـته باشد. 
هـر دو نگـرش، تأثیرگـذاری مـا بـرای مسـیح و هم نشـینی کـه با یکدیگـر داریـم را معیوب 
خواهنـد سـاخت. چنـان کـه در حـوزه نفـوذی که مسـیح به مـا داده اسـت فعالیت مـی کنیم، 
لـذت و رضایـت در شـهادمتان بـرای مسـیح خواهیم یافت. تـالش های ما کارهـای اعضای دیگر 

را کامـل خواهـد منـود و کلیسـای مسـیح گام هـای بزرگی را بـرای ملکوت خواهد برداشـت.
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آیـا مـی توانیـد کسـی را بـه یـاد آورید کـه عطایایـش در خدمت باعث حسـادت شـما 
شـده باشـد؟ )خیلی دشـوار نیسـت، مگر نه؟( در عین حال، شـما هر چند وقت یکبار 
از عطایـای خـود در مقایسـه بـا دیگـران احسـاس غـرور می کنیـد؟ نکته این اسـت که 
نگرانـی هـای پولـس واقعیتی همیشـگی در مورد بشـر سـقوط کـرده می باشـد. صرف 
نظـر از جهتـی کـه در آن سـقوط مـی کنیم، چگونه مـی توانیم نگرش هـای متواضعانه 

ای کـه بـرای حفـظ وحدتمان در مسـیح ضـروری می باشـند را بیاموزیم؟

۱۴ آذر      چهارشنبه      

بخشش
بخشـش چیسـت؟ آیـا بخشـش رفتـار کسـی را کـه بـه ما سـتم کرده اسـت توجیـه می کند؟ 
آیـا بخشـش مـن بـه توبـه فـرد خاطـی بسـتگی دارد؟ اگـر کسـی کـه مـن از او دلخـور هسـتم 

سـزاوار بخشـش مـن نباشـد چطور؟

آیات زیر چگونه به ما در درک ماهیت بخشش کتاب مقدسی کمک می کنند؟ رومیان باب 5 آیات 

8 تا 11؛ لوقا باب 23 آیات 31 تا 34؛ دوم قرنتیان باب 5 آیات 20 و 21؛ افسسیان باب 4 آیه 26.

 

مسیح در آشتی ما با خود ابتکار عملی بخرج داد. » این مهربانی خداست که شام را به توبه 
هدایت می کند « )رومیان باب ۲ آیه ۴(. ما در مسیح در حالی که همچنان گناهکار بودیم، 
با خدا آشتی یافتیم. توبه و اعراف ما باعث ایجاد آشتی منی شود. بلکه مرگ مسیح بر روی 

صلیب باعث آن شد؛ وظیفه ما پذیرفن آنچه برای ما انجام شد، می باشد.
درسـت اسـت کـه مـا منی توانیـم تـا زمانـی کـه بـه گناهامنـان اعـراف نکرده ایـم، بـرکات 
بخشـش را دریافـت کنیـم. ایـن بدیـن معنـا نیسـت که اعـراف مـا در قلب خدا بخشـش ایجاد 
می کنـد. بخشـش همـواره در قلـب او بـوده اسـت. در عـوض، اعـراف، مـا را قادر بـه دریافت 
آن می سـازد )اول یوحنـا بـاب ۱ آیـه ۹(. اعـراف بـه خطـا مهم و حیاتی اسـت، نه بـه این دلیل 
کـه نگـرش خـدا نسـبت بـه مـا را تغییر می دهـد، بلکه بـه این دلیل کـه نگرش ما نسـبت به او 
را تغییـر می دهـد. هنگامـی کـه مـا خود را تسـلیم قـدرت محکوم کننـده روح القـدس می کنیم 

تـا بـه گناهامن اعـراف مناییـم، تغییـر می یابیم.
بخشـش همچنیـن بـرای خیریـت روحانـی مـا نیـز بسـیار حیاتـی می باشـد. شکسـت در 
بخشـیدن کسـی کـه بـه مـا سـتم کـرده اسـت، حتـی اگـر سـزاوار بخشـش نباشـند، می تواند به 
مـا بیشـر از آنهـا لطمـه بزنـد. اگر فردی به شـام سـتم کـرده باشـد و درد به دلیل قـارص ماندن 
شـام از بخشـش او، در درونتـان وخیـم شـود، در واقـع بـه ایشـان اجـازه می دهیـد بیشـر بـه 
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شـام صدمـه بزننـد. اغلـب چنیـن احسـاس ها و صدماتـی دلیـل اختالفـات و تنش هـا در کلیسـا 
می باشـند. صدمـه حـل و فصـل نشـده میان اعضای کلیسـا به اتحاد بدن مسـیح لطمـه می زند. 
بخشش جدا از محکومیت ما بوجود می آید زیرا که مسیح ما را از محکومیت خود رها 
ساخته است. این رابطه دیگران نسبت به ما را توجیه منی کند. ما می توانیم با کسی که به ما 
ستم کرده است، آشتی کنیم، به این دلیل که مسیح زمانی که ما بدی کردیم، ما را با خود آشتی 
داد. ما می توانیم ببخشیم زیرا بخشیده شده ایم. می توانیم محبت کنیم، به این دلیل که مورد 
محبت قرار گرفته ایم. بخشش یک انتخاب است. ما می توانیم انتخاب کنیم که رصف نظر از 

کارها یا نگرش های فرد دیگر، ببخشیم. این روح حقیقی عیسی است. 

تمرکــز بــر روی بخششــی کــه در مســیح داریــم چگونــه می توانــد بــه مــا کمــک کنــد 
تــا بیاموزیــم کــه دیگــران را ببخشــیم؟ چــرا بخشــش چنیــن جنبــه مهمــی از تجربــه 

مســیحی مــا می باشــد؟

۱۵ آذر      پنجشنبه      

احیاء و اتحاد

متـی بـاب 18 آیـات 15 تـا 17 را بخوانیـد. سـه مرحلـه ای که عیسـی برای کمک بـه ما در حل 

مشـکالت در زمانـی کـه مـورد سـتم عضوی دیگر از کلیسـا شـده ایم بـه ما می دهـد، کدامند؟ 

مـا بایـد چگونـه این سـخنان را در رشایـط کنونی خود بـکار بریم؟ 

 

متایل عیسی در دادن مشاوره در باب ۱۸ متی برای کم نگه داشن اختالفات داخلی در 
کلیسا در کمرین حد می باشد. قصد او این است دو فرد درگیر بتوانند مشکل خود را حل کنند. 
به این دلیل است که عیسی می گوید، » اگر برادرت به تو بدی کند، برو و با او در تنهایی درباره 
آن موضوع صحبت کن. اگر به سخن تو گوش دهد برادر خود را بازیافته ای « )متی باب ۱۸ 
آیه ۱۵(. هر چه تعداد افراد درگیر در اختالف میان دو فرد بیشر شود، مشاجره بیشری بوجود 
خواهد آمد و هر چه بیشر بر مناسبات مودت و دوستی سایر ایامنداران تأثیر خواهد گذاشت. 
مردم جانبداری کرده و خطوط نربد کشیده خواهند شد. اما زمانی که مسیحیان تالش می کنند 
که تفاوت های خود را بطور خصوصی و در روحیه محبت مسیحی و درک متقابل کنار بگذارند، 
فضایی از آشتی ایجاد می شود. این محیط برای کار کردن روح القدس در کمک به ایشان در 

تالششان برای حل اختالفات مناسب است.
گاهـی درخواسـت های فـردی بـرای حـل اختـالف مؤثـر می باشـند. در این موارد، عیسـی از 
مـا دعـوت می کنـد کـه یـک یا دو نفـر را با خود بربیـم. این مرحله دوم در آشـتی بایـد همواره 
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پـس از مرحلـه اول بیایـد. هـدف گـرد هـم آوردن مردم اسـت و نـه دور کردن آنهـا از یکدیگر. 
یـک یـا دو نفـری کـه بـه جمـع افـراد در درگیـری می پیوندنـد، بـرای تأییـد نظـر یـک طـرف یا 
مقـرص دانسـن طـرف دیگـر منی رونـد. آنهـا در محبت و شـفقت مسـیحی بـه عنوان مشـاوران 

و رشکای دعـا بـه منظـور رشکـت در رونـد نزدیـک سـاخن دو فـرد غریبه همـکاری می کنند. 
مواقعـی وجـود دارد کـه هیـچ کـدام از تالش هـا برای حـل مشـکل جوابگو نیسـتند. در این 
مـورد، عیسـی بـه مـا دسـتور می دهـد مسـئله را در کلیسـا مطـرح کنیـم. او مطمئنـاً در مـورد 
ایجـاد وقفـه در مراسـم عبـادت صبـح سـبت بـا مسـئله اختـالف شـخصی سـخن منی گویـد. در 
صـورت مؤثـر نبـودن دو مرحلـه اول بـرای آشـتی دادن طرفیـن، مـکان مناسـب مطـرح منـودن 
ایـن مسـئله، هیئـت مدیره کلیسـا اسـت. بار دیگر، هدف عیسـی برقراری آشـتی اسـت. هدف 

رسزنـش منـودن یـک فـرد و تربئـه دیگری منی باشـد.
» از خشـم در رسـیدن بـه کینه تـوزی رنـج نربیـد. اجـازه ندهیـد زخـم چرکیـن شـده و بـه 
کلـامت زهرآلـود تبدیـل گـردد تـا ذهـن کسـانی کـه آنهـا را می شـنوند را مسـموم سـازند. بـه 
افـکار تلـخ اجـازه ندهیـد بـه پـر منـودن ذهـن شـام و او ادامـه دهنـد. نـزد بـرادر خـود بروید 
 و در فروتنـی و صداقـت بـا او در مـورد مسـئله صحبـت مناییـد « – الـن جـی. وایـت، —

Ellen G. White, Gospel Workers, p. 499

۱۶ آذر      جمعه      

تفکـری فراتـر: مقالـه » بخشـش «، صفحـات ٨۲۵ و ٨۲۶ را از دائـره املعـارف الـن جی 
وایـت بخوانیـد.  » هنگامـی کـه خدمتگـزاران، مسـیح را در وجـود خـود دارنـد، زمانـی که متام 
خودخواهی هـا از بیـن بـرود، وقتـی رقابت و تقالیی برای برتری وجود نداشـته باشـد و وحدت 
برقـرار باشـد، هنگامـی کـه خـود را تقدیـس کننـد، تـا محبتشـان نسـبت بـه یکدیگـر دیـده و 
احسـاس شـود، سـپس فـوران فیـض روح القدس مطمئناً بر ایشـان نـازل خواهد شـد و همچنین 
 Ellen G. White,  ،وعـده خـدا بـه هیـچ وجـه شکسـت نخواهـد خـورد « — الـن جـی. وایـت

Selected Messages, book 1, p. 175
» اگـر مـا در روز بـزرگ خداونـد بـا مسـیح بـه عنـوان پناهـگاه و بـرج بلنـد خود بایسـتیم، 
بایـد متـام حسـادت و تقـال بـرای برتـری را کنـار بگذاریـم. مـا بایـد کامالً ریشـه های ایـن موارد 
نامقـدس را نابـود سـازیم تـا بـار دیگـر در زندگـی مـا جوانـه نزننـد. مـا بایـد خـود را کامـالً در 
Ellen G. White, Last Day Events, p. 190  ،طـرف خداونـد نگـه داریم « – الن جی. وایـت

سواالتی برای بحث
ــه  ــیحی ک ــای مس ــورد ویژگی ه ــد. در م ــا 17 را بخوانی ــات 12 ت ــاب 3 آی ــیان ب 1. کولس
پولــس رســول کلیســای کولســی را بــه آنهــا تشــویق نمــود، بحــث کنیــد. چــرا ایــن ویژگی ها 
اســاس حــل نمــودن تمــام اختالفــات هســتند؟ آنهــا چگونــه مــا را در انجــام اصولــی کــه 
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عیســی در متــی بــاب 18 آیــات 15 تــا 18 بــه مــا داده اســت، راهنمایــی می کننــد.
ــات  ــن آی ــه در ای ــی ک ــا 17 و آموزه های ــات 12 ت ــاب 3 آی ــه کولســیان ب ــر ب ــار دیگ 2. ب
یافــت می شــوند، توجــه کنیــد. چــرا ایــن مــوارد کامــالً بــرای اتحــاد کلیســا حیاتــی هســتند؟

ــزی  ــن چی ــم، بزرگتری ــم بنگری ــت روز هفت ــی ادونتیس ــود، یعن ــای خ ــه کلیس ــر ب 3. اگ
ــاز  ــم، ب ــاز داری ــان نی ــه جه ــرای بشــارت دادنمــان ب ــه ب ــوع اتحــادی ک ــا را از آن ن ــه م ک
ــه. این هــا دقیقــاً  ــا اعتقــادات ماســت؟ البتــه کــه ن ــا تعالیــم مــا ی مــی دارد، چیســت؟ آی
ــم.  ــترش دهی ــان گس ــا در جه ــت ت ــا داده اس ــه م ــدا ب ــه خ ــتند ک ــی هس ــان چیزهای هم
ــه، خودخواهــی، تقــال  ــه مــا، روابــط بیــن فــردی، حســادت، مجادل شــاید مشــکل تنهــا ب
بــرای برتــری مــا و خیلــی چیزهــای دیگــر مربــوط شــود. چــرا شــما بایــد خواســتار قــدرت 
روح القــدس بــرای ایجــاد تغییراتــی کــه قبــل از دیــدن اتحــاد در کل کلیســادر شــما اتفــاق 

ــود، باشــید؟  ــاده ب افت

خالصـه: انجیل عیسـی مسـیح درباره شـفا و تحـول می باشـد. و هنگامی که آنهـا بیایند، 
منی تواننـد در رابطـه مـا بـا دیگـران تأثیر بگذارنـد. کتاب مقـدس اصول و منونه هـای قدرمتندی 
دربـاره اینکـه چگونـه می توانیـم روابطـی خـوب و نزدیک بـا دیگران حتـی در جهـان گناه آلود 

داشـته باشـیم، ارائه می دهد.
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داستانهای ایامنداران
16 آذر

»کلیسای ما یک آموزشگاه است"
توسط اندرو مک ِچسنی، ماموریت ادونتیست

رهـربان کلیسـا گفتنـد کـه آموزش ادونتیسـت روز هفتـم یک راهی بـرای رخنه 
کـردن در قلـوب مـردم در بنگالدش می باشـد.

میلتـون َدس، متصـّدی ارتباطـات ماموریـت ناحیه بنگالدش، گفت:"کلیسـای ما 
دربنگالدش اساسـا مثل آموزشـگاه اسـت. آموزش قوی ترین رسـانه برای دسـتیابی 

بـه مـردم بنگالدش اسـت. هر جا کلیسـا باشـد، آنجا مدرسـه اسـت."
اّولیـن مرکـز ماموریـت کـه راه را بـرای تعلیـم ادونتیسـتی جهت شـکوفایی در 
کشـورباز کـرد، توسـط الل گوپـال موکِرجـی و همـرش و معلّـم آمریکایـی گِریس 

کِلـوگ، کـه بعـدا در رشق ِبنـگال بود، در سـال ۱۹۰۶ تاسـیس شـد. 
امـروزه مـدارس ادونتیسـت بـه عنـوان مراکزتاثیرگـزار در رسارسایـن کشـوربا 
جمعیّـت ۱۶۲ میلیـون نفـری را رونـق مـی دهند؛ کـه ۱۰۰۰۰ دانش آمـوز در ۱۷۴ 

مـدارس روسـتایی، ۱۰ مدرسـه شـهری و ۹ مدرسـه شـبانه روزی مـی باشـد.
حـدود ۶۰ تـا ۷۰ درصـد دانـش آموزان غیـر ادونتیسـت هسـتند، و این رقم 
در مـدارس شـهری بـه ۹۹ درصـد افزایـش مـی یابـد کـه شـامل مدرسـه پیـش 
پایتخـت  ۱۵۳۵ دانـش آمـوز در  بـه  ادونتیسـتی در داکا اسـت کـه  سـمیناری 

کشـورتدریس مـی کنـد.
َدس گفـت کـه میـزان درخواسـت آمـوزش ادونتیسـتی باالسـت؛ والدینـی که با 
زمینـه هـای مختلـف ایامنـی مـی خواهند کـه فرزندانشـان ارزش های مسـیحی را 

یـاد بگیرند.
َدس گفـت:" تعـداد زیـادی از بچـه هـا منتظـر رفن به مدرسـه هسـتند." او که 
بـه مـّدت پنـج سـال بـه عنـوان مدیـر مدرسـه پیـش سـمیناری ادونتیسـت در داکا 
کار کـرد وبـر خدمـات حامیتـی کـودکان بنگالدشـی؛ یـک شـعبه ماموریتـی ناحیـه 
بنـگالدش اسـت کـه سـاالنه شـهریه ای که ۳۰۰۰ کـودک فقیررا از طریـق رشاکت با 
کنفرانـس عمومـی، وزارت حامیـت ادونتیسـتی آسـیایی، شـاخه ای از کشـور چـک 

ADRA و بقیـه سـازمانها  پوشـش مـی دهـد، نظـارت دارد. 
َدس بعـد از اینکـه یـک زن اسـرالیایی هزینـه هـای شـهریه ماهانـه اش را از 
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طریـق حامیـت آسـیایی پرداخـت منـود، تعلیـم ادونتیسـت را خودش به مـّدت ۱۶ 
سـال دریافـت کـرد. او گفـت کـه ۹۰ درصـد از رهـربان کلیسـای محلّـی بـه عنـوان 

کـودکان مـورد حامیـت قـرار گرفتند.
ُشـوا رانـی باِیـن، ۷۶ سـاله، یـک معلّـم بازنشسـته، گفـت کـه چگونـه آمـوزش 
ادونتیسـت زندگـی مـردم سـانتالی را کـه در مـرز بنـگالدش و میامنارواقـع شـده 
اسـت، عـوض کـرد. او گفـت کـه مـردم چیـزی جـز لبـاس هـا بـا پارچـه هـای نازک 
جهـت پوشـش انـدام تناسـلی خـود منـی پوشـیدند و هـر نوع جانـدار زنـده را می 
خوردند—کـه شـامل حلزون،موشـها، گربـه هـا و سـگها می شـد__ وقتی کـه او به 
همـراه همـرش بـه آن منطقـه رسـید، بـه ناروتـوم باِیـن در اوایـل سـالهای ۱۹۶۰ 

بشـارت داد. جوانـان اشـتیاقی بـرای زندگـی متفـاوت نداشـتند.
باِیـن گفـت:" اّمـا بعـدا ما یک مدرسـه کلیسـایی باز کردیم. نسـل جـوان رشوع 
بـه تغییـر کـرد. پـس از آنکـه کـودکان کالس سـّوم را بـه امتـام رسـاندند، مـا آنهـا را 
بـه مدرسـه شـبانه روزی فرسـتادیم. خیلـی از آن کـودکان در حـال حـارض خادمان، 

شـبانان و مبرّشان کلیسـا هسـتند."

تصویـر میلتـون َدس را در حالیکه از یک مدرسـه ادونتیسـتی در داکا، بنگالدش 
بازدیـد مـی کند نشـان می دهد.
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١۷-۲۳ آذر   درس یازدهم   

اتحاد در عبادت

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: مکاشفه یوحنا باب ۴ آیات ۸ و ۱۱؛ متی باب ۴ آیات ۸ و ۹؛ دانیال 
باب ۳ آیات ۸ تا ۱۸؛ مکاشفه یوحنا باب ۱۴ آیه ۹؛ مکاشفه یوحنا باب ۱۴ آیات ۶ و ۷؛ اعال 

رسوالن باب ۴ آیات ۲۳ تا ۳۱.

آیه حفظی: » آنگاه در وسط آسمان فرشتًه دیگری را به حال پرواز دیدم که یک مژدًه 
جاودانی به زمینیان و به همًه ملل و قبایل و زبان ها و امت ها می رسانید . او با صدایی بلند فریاد 

می زد: از خدا بترسید و او را حمد گویید زیرا که ساعت داوری او آمده است . او را که آسمان و 

زمین و دریا و چشمه ها را آفرید پرستش نمایید « )مکاشفه یوحنا باب 14 آیات 6 و 7(.

بالفاصله پس از روز پنطیکاسـت، مسـیحیان اولیه بیشـر زمان خود را رصف عبادت منودند. 
» آنـان همیشـه وقـت خـود را بـا شـنیدن تعالیـم رسـوالن و مشـارکت ایامنـداران و پـاره کردن 
نان و دعا می گذرانیدند « )اعامل رسـوالن باب ۲ آیه ۴۲(. شـادی برخاسـته از شـناخت عیسـی 
بـه عنـوان مسـیح موعـود و تحقق پیشـگویی های عهد قدیـم، قلب های ایشـان را بخاطر حمد 
و شـکرگزاری از خـدا پـر منـود. شـناخت ایـن حقیقـت شـگفت انگیز امتیـاز خاصـی بشـامر می 
رود. ایـن ایامنـداران اولیـه نیـاز بـه رصف زمان برای هم نشـینی ، مطالعه و دعـا را حس منودند 
کـه همـه بـه منظـور سپاسـگزاری از خدا برای مکاشـفه اش در زندگی، مرگ و رسـتاخیز عیسـی 

و آنچـه در زندگی ایشـان انجـام داده بود.
کلیسـای عیسـی مسـیح ، گدهامئـی جمعـی از عابـدان تعریـف مـی گـردد که توسـط خدا 
فراخوانـده شـده انـد تـا » عـامرت روحانـی و کهانـت مقدس باشـند تـا قربانی هـای روحانی و 
مقبـول خـدا را بواسـطه عیسـی مسـیح بگذراننـد « )اول پطـرس بـاب ۲ آیـه ۵(.  شـکرگزاری از 
خـدا کـه در پرسـتش جمعـی تجلـی مـی یابد، قلب هـا و ذهن های مردم را به شـکل شـخصیت 

خـدا تغییـر می دهـد و آنهـا را بـرای خدمـت آماده می سـازد.
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درس ایـن هفتـه بـر معنـای عبـادت و اینکـه چگونـه اتحـاد میـان ایامنـداران در عیسـی را 
حفـظ می کنـد، خواهـد پرداخـت.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۴ آذر- December ۱۵ آماده شوید.

١٨ آذر      یکشنبه      

نیایش آفریدگار و رستگار کننده 
در مباحـث مرتبـط بـا عبـادت، اکـراً بر اجزای تشـکیل دهنـده آن و آنچه کـه در بر دارد و 
طریقـه انجـام آن تاکیـد مـی ورزیـم. امـا معنـای عمیـق عبادت چیسـت؟ پرسـتش خـدا به چه 
معناسـت؟ و چـرا نیایـش مـی کنیـم؟ در مزامیـر بـاب ۲۹ آیـه ۲، داود می گوید: » نـام پر جالل 
خداونـد خـود را بسـتایید، او را بـا لبـاس پرهیـزکاری بپرسـتید « )مزامیـر بـاب ۲۹ آیـه ۲(. ایـن 
مزمـور توجـه مـا را بـه مسـیری درسـت جلب می کنـد تا معنـای عبـادت را درک کنیـم. عبادت 

، تجلیـل و حرمـت نهـادن بـر خداوندی اسـت که او را سزاسـت.

مکاشـفه یوحنـا بـاب هـای 4 و 5 را مطالعـه کنیـد. سـاکنین آسـامن چـه دالیلی بـرای عبادت 

خـدا و عیسـی کـه بـره خداسـت ارائـه منودنـد؟ مکاشـفه یوحنـا بـاب 4 آیـات 8 و 11، باب 5 

آیـات 9، 10، 12 و 13 را ببینیـد.

 

ایـن تصویرسـازی از عبـادت در بارگاه آسـامن اسـت، هنگامی که عیسـی به عنـوان بره خدا 
و نجـات دهنـده جهـان معرفـی می شـود کـه  مهیـب و باشـکوه اسـت. عبـادت زمانـی اتفـاق 
مـی افتـد کـه مخلـوق خـدا بـا کالمـی از سـتایش و شـکرگزاری از آنچـه انجـام داده اسـت، بـه 
او پاسـخ مـی دهـد. عبـادت واکنـش فـرد سپاسـگزار بـرای آفرینـش و نجـات خـدا مـی باشـد. 
در پایـان زمـان، فـرد نجـات یافتـه همچنیـن به شـیوه ای مشـابه در سـتایش و پاسـخ به نجات 
خـدا مـی پیونـدد. » چقـدر بـزرگ و شـگفت انگیز اسـت اعـامل تـو، ای خداونـد، خـدای قـادر 
مطلـق! چقـدر عادالنه و درسـت اسـت روش هـای تو، ای پادشـاه ملل! کیسـت ای خداوند که 
از تـو خـوف نداشـته باشـد و کیسـت کـه تـو را جـالل ندهد؟ زیـرا تو تنهـا مقدسـی، همه ملل 
خواهنـد آمـد و در پیشـگاه تـو پرسـتش خواهنـد منـود زیـرا کارهـای عادالنـه تـو بـر هیچ کس 

پوشـیده نیسـت « )مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۵ آیـات ۳ و ۴(.
بنابرایـن، عبـادت واکنـش ایـامن مـا بـه خـدا بـرای کارهـای قدرمتند او می باشـد: نخسـت، 
بـرای خلقـت مـا و دوم بـرای نجـات مـا. مـا در عبـادت، حرمـت، سـتایش، تحسـین، محبـت و 
اطاعتـی کـه بـاور داریـم او شایسـته دریافتـش مـی باشـد را بـه او می دهیـم. البتـه، آنچـه مـا 
دربـاره خـدا بـه عنـوان خالـق و نجات دهنده مـی دانیم، از آنچـه او در کتاب مقـدس برای ما 
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آشـکار منـوده اسـت، مـی آیـد. عالوه بر این آنچه مسـیحیان دربـاره خدا می داننـد بطور کامل 
تـر در شـخص و رسـالت عیسـی آشـکار شـده بـود )یوحنا بـاب ۱۴ آیـات ۸ تـا ۱۴ را ببینید(. به 
ایـن دلیـل اسـت کـه مسـیحیان عیسـی را به عنـوان نجـات دهنده عبـادت می کنند زیـرا مرگ 

و رسـتاخیز فداکارانـه او درسـت در هسـته مرکـزی عبادت قـرار دارد.
هنگامـی کـه مسـیحیان بـرای عبـادت گـرد هـم می آینـد، پرسـتش ایشـان باید از احسـاس 

هیبـت و شـکرگزاری نشـأت بگیرد.

دربــاره آنچــه کــه در مســیح بــه عنــوان خالــق و نجــات دهنــده مــان بــه مــا داده 
شــده اســت و آنچــه مــا را از آن رهایــی داده اســت و آنچــه بــه مــا ارائــه مــی دهــد 
- همــه بــه ایــن دلیــل کــه او بــا میــل خــود بــه جــای مــا مــرد - بیاندیشــید. چــرا ایــن 

حقایــق بایــد اســاس عبــادت مــا باشــند؟

١۹ آذر      دوشنبه      

عبادت نادرست

متی باب 4 آیات 8 و 9 را بخوانید. وسوسه سوم عیسی در بیابان چه بود؟

 

شـیطان بـا غـرور و تکـرب خـود را بـه عنـوان حاکـم مـرشوع جهـان و مالـک متـام ثـروت ها 
و شـکوه آن اعـالم منـود و افتخـار و احـرام سـاکنین آن را طلبیـد، گویـی کـه او جهـان را خلـق 
منـوده اسـت. ایـن چـه توهینـی به خـدا، خالق و پدر عیسـی می باشـد. شـیطان نشـان داد که 
دقیقـاً مـی دانسـت معنـای عبادت چیسـت: یعنی تکریم و بزرگداشـت صاحـب حقیقی گیتی. 

تجربـه سـه دوسـت عربانـی در دانیـال بـاب 3 )بویـژه آیـات 8 تـا 18( و قـدرت پایـان زمـان 

مکاشـفه یوحنـا بـاب 13 آیـه 4 و بـاب 14 آیـات 9 تـا 11 را مقایسـه کنید. در پایـان زمان چه 

چیـزی بـه خطـر مـی افتد؟ موضـوع اصلـی در هـر دو روایت چیسـت؟

 

از هابیـل و قائـن تـا سـه پـر عربی در بابـل و رویداد هـای پایانِی مربوط به » نشـان وحش 
« )مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۶ آیـه ۲(، شـیطان بـه دنبـال ایجـاد نظـام دروغیـن عبـادت می باشـد، 
نظامـی کـه مـردم را از خـدای حقیقـی دور کند و حتی به گونـه ای ماهرانه، عبادت را به سـمت 
او سـوق دهد. گذشـته از هر چیز، حتی از زمان قبل از سـقوط، او می خواسـت مانند خدا باشـد 
)اشـعیا بـاب ۱۴ آیـه ۱۴(. ایـن تصادفـی نیسـت که درسـت هامنطور سـه مـرد جـوان در صورت 
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عبـادت نکـردن یـک » متثـال «، بـا تهدید مـرگ روبرو می شـدند، در روزهـای پایانی قـوم وفادار 
خـدا نیـز در صـورت عبـادت نکـردن » متثـال «، بـا خطر مـرگ روبرو خواهنـد بود. چـرا در حالی 
کـه فراخوانـده شـده ایـم کـه خدای حقیقـی را عبادت کنیـم، به جـای آن یک متثال را بپرسـتیم؟

» درس های آموخته شده از تجربه جوان عربانی در بیابان دورا مهم هستند...
» فصـل پریشـانی در مقابـل قـوم خـدا، ایامنـی را مـی طلبـد کـه تزلـزل ناپذیـر باشـد. 
فرزنـدان خـدا بایـد چنیـن آشـکار سـازند کـه او تنهـا معبـود عبـادت هـای ایشـان اسـت و 
اینکـه هیـچ چیـزی حتـی از خـود زندگی منی توانـد آنان را به عبـادت دروغیـن تحریک کند. 
بـرای قلـب وفـادار، دسـتورات فـرد گناهـکار و فانـی، در کنـار کالم خـدای ابدی بـی اهمیت 
خواهـد شـد. در نتیجـه حبـس یـا تبعیـد یـا مـرگ، ازحقیقـت اطاعـت خواهـد شـد «. – الـن 

Ellen G. White, Prophets and Kings, pp. 512, 513   ،جـی. وایـت

روش هـای مختلفـی کـه حتـی امـروزه ممکـن اسـت بواسـطه آنهـا بـه پرسـتش هـر 
چیـز دیگـر غیـر از تنهـا موجـود شایسـته عبـادت وسوسـه شـویم، کدامنـد؟ عبـادت 
دروغیـن چگونـه ممکـن اسـت تهدیـدی بیشـتر از آنچه درک مـی کنیم باشـد؟ برخی 
از چیزهایـی کـه حتـی اکنـون ممکـن اسـت بـه پرسـتش آنهـا وسوسـه شـویم، کدامند؟

۲۰ آذر      سه شنبه      

پیام فرشته اول
ادونتیسـت هـای روز هفتـم، پیـام هـای سـه فرشـته در مکاشـفه یوحنـا باب ۱۴ آیـات ۶ تا 
۱۲ را بـه عنـوان رشح رسـالت خـود و پیـام اصلی خود درسـت پیش از آمدن دوباره عیسـی می 
داننـد )مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـات ۱۴ تـا ۲۰(. این هـا پیـام های مهمی هسـتند کـه باید با 

» صـدای بلنـد « بـه متام سـاکنین زمین موعظه شـوند. 

مکاشـفه یوحنـا بـاب 14 آیـات 6 و 7 را بخوانیـد. پیام فرشـته اول چیسـت و در مورد خدا چه 

چیـزی می گویـد؟ چـرا در این پیام اشـاره به عبـادت وجود دارد؟

 

نخسـتین پیـام سـه فرشـته، پیامـی را بـه متـام جهـان اعالم مـی دارد. ایـن تحقق پیشـگویی 
عیسـی در متـی بـاب ۲۴ آیـه ۱۴ مـی باشـد. نوعـی فوریت و شـتاب در تصویر سـازی این سـه 
فرشـته و مأموریـت شـان وجـود دارد. پیـام اول، مـردم را بـر مـی انگیـزد که بر روی خـدا مترکز 
کننـد زیـرا » سـاعت داوری او آمـده اسـت « )مکاشـفه یوحنا بـاب ۱۴ آیه ۷(. بازگشـت دوباره 

عیسـی بـه عنـوان یک تریـع کتتده ایـن داوری می باشـد. 
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فرشـته مـی گویـد، » از خـدا برسـید « )مکاشـفه یوحنا باب ۱۴ آیـه ۷(. برای کسـانی که خدا 
را جـدی منـی گیرنـد، ایـن پیـام و فراخوانـده شـدن بـرای عمـل، در واقع تـرس را در ذهن ایشـان 
بوجـود خواهـد آورد. امـا بـرای کسـانی کـه پیروان عیسـی بـوده اند، ایـن فراخوان، دعوتـی برای 
ترسـیدن و حرمت دادن می باشـد. آنها به خدا متوسـل شـده و تحقق وعده هایش را می بینند. 

حسـی از حرمـت نهـادن از روی قدرشناسـی بـرای خـدا آنها را فـرا می گیرد. 
» او را کـه آسـامن و زمیـن و دریـا و چشـمه هـا را آفرید، پرسـتش منایید « )مکاشـفه یوحنا 
بـاب ۱۴ آیـه ۷(. ایـن کالم بـی تردید اشـاره ای به فرمان سـبت با رجوع بـه خلقت دارد )خروج 
بـاب ۲۰ آیـات ۸ تـا ۱۱ را ببینیـد(. خـدای آفرینـش کـه روز سـبت را بـه عنـوان یادبـود قـدرت 

آفریننـده خـود بنیـان نهـاد، کسـی اسـت که باید عبادت شـده و مـورد احرام قـرار گیرد. 
جالـب اسـت توجـه داشـت که در پایـان زمان، عبـادت به عنـوان موضوعی کلیدی در نـربد بزرگ 
بـرای وفـاداری نژاد برشی شـناخته می شـود. ایـن خرب جهانی، فراخوانی برای عبادت خالق می باشـد.

» موضوع محوری در بحران پایانی عبادت خواهد بود. مکاشفه یوحنا مشخص می سازد که 
امتحان انکار عبادت نخواهد بود بلکه چه کسی عبادت می شود خواهد بود. در پایان زمان 
تنها دو گروه از مردم در جهان وجود خواهند داشت: کسانی که از خدای حقیقی می ترسند و 
او را عبادت می کنند )باب ۱۱ آیات ۱ و ۱۸ و باب ۱۴ آیه ۷( و کسانی که از حقیقت بیزار  و 
عبادت کنندگان اژده ها و وحش می باشند )باب ۱۳ آیات ۴ تا ۸ و باب ۱۴ آیات ۹ تا ۱۱( ...

» اگـر عبـادت موضـوع محـوری نـربد نهائی باشـد، پس جای تعجب نیسـت که خـدا انجیل 
پایـان زمـان خـود را می فرسـتد تـا سـاکنین زمیـن او را جـدی گرفتـه و بـه عنـوان خالـق و تنهـا 
 Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus — .» کسـی کـه شایسـته عبـادت اسـت، بپرسـتند
 Christ: Commentary on the Book of Revelation )Berrien Springs, Mich.: Andrews

University Press, 2002(, pp. 444, 445

۲١ آذر      چهارشنبه      

مطالعه کتاب مقدس و هم نشینی

اعـامل رسـوالن بـاب 2 آیـه 42 را بخوانیـد. برخـی از مولفـه هـای تشـکیل دهنـده عبـادت 

مسـیحیان اولیـه چـه بـوده انـد؟

 

» آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسوالن و مشارکت ایامنداران و پاره کردن نان و 
دعا می گذرانیدند « )اعامل رسوالن باب ۲ آیه ۴۲(. از هامن اوان تشکیل کلیسا، عبادت با مرکزیت 
مطالعه کالم خدا که توسط رسوالن به ما داده شده است، مشخص شده است. مسیحیان اولیه 
در مطالعه کتاب مقدس برای آنچه درباره عیسی مسیح موعود می گفت، وفادار بودند. آنها برای 
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سهیم شدن برکات خدا و تشویق یکدیگر در مسیر روحانی شان با خدا، همواره مشارکت داشتند. 
آنها از کالم خدا، حقایق مقدسی که اساس پیامشان به جهان شد را استخراج منودند.

آیـات زیـر چـه چیـزی دربـاره اهمیـت مطالعـه کالم خـدا در هم نشـینی بـا دیگـر ایامنـداران 

می گوینـد؟

دوم پادشاهان باب ۲۲ آیات ۸ تا ۱۳  

اعال رسوالن باب ۱۷ آیات ۱۰ و ۱۱  

دوم تیموتائوس باب ۳ آیات ۱۴ تا ۱۷  

» هـر کجـا کـه حقایـق انجیـل اعـالم شـود، کسـانی کـه صادقانـه متایل داشـته باشـند کار 
درسـت را انجـام دهنـد، بـه جسـتجوی سـخت کوشـانه کتـاب مقـدس هدایـت خواهند شـد. 
اگـر در صحنـه هـای پایانـی تاریـخ زمیـن، کسـانی کـه حقایـق بـه ایشـان اعالم شـده اسـت، 
الگـوی اهالـی بیریـه را دنبـال مناینـد، روزانـه در کتـاب مقـدس تحقیـق کننـد و پیـام هـای 
آورده شـده نـزد خـود را بـا کالم خـدا مقایسـه کننـد، امـروزه تعـداد زیـادی افراد وفـادار به 
احـکام خـدا وجـود خواهنـد داشـت در حالـی کـه اکنـون تنهـا عـده کمـی هسـتند «. – الـن 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 232 ،جـی. وایـت
مـا بـه واسـطه حقایقـی کـه اعـالم می داریـم، حقایقی کـه در کالم خـدا می یابیـم، مردمی 
متحـد مـی باشـیم. ایـن در مـورد کلیسـای خدا در روزهـای اولیه و امـروزه نیز صـدق می کند. 
مطالعـه کالم خـدا هسـته مرکـزی عبادت ما را تشـکیل می دهـد و اتحادمان به عنـوان مردمی 
کـه فراخوانـده شـده انـد تا پیام سـه فرشـته را بـه جهان اعـالم کننـد. هنگامی که ما بـه عنوان 
یـک خانـواده بـرای مشـارکت و عبادت گردهـم می آییم، کتـاب مقدس، کالم خـدا را به ما می 

گویـد تـا زندگیـامن را در آماده سـازی بـرای مأموریتامن و آمـدن دوباره عیسـی هدایت کند. 

اعتقــاد شــما تــا چــه میــزان ریشــه در کتــاب مقــدس دارد؟ یعنــی، آیــا بــه انــدازه 
ــر مــرگ پایــدار هســتید؟ کافــی ماننــد ســه پســر عبرانــی در ایســتادگی در براب

۲۲ آذر      پنجشنبه      

پاره کردن نان و دعا کردن
کلیسـای اولیـه بـا وجـود چالش هایـی کـه بـا آن روبـرو بودنـد، در ایـامن مشرکشـان بـه 
عیسـی و حقیقتـی کـه بـرای انتشـار بـه جهـان به ایشـان سـپرده شـده بـود، متحد بودنـد. این 
چیـزی اسـت کـه پطـرس حتی » حقیقـت حارض « نامیـد )دوم پطرس باب ۱ آیـه ۱۲(. و از این 

رو، آن هـا متحـد در حقیقـت، وحـدت خـود را بـه شـیوه های مختلـف ابـراز منودنـد. 
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» آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسوالن و مشارکت ایامنداران و پاره کردن نان 
و دعا می گذرانیدند « )اعامل رسوالن باب ۲ آیه ۴۲(. این اشاره به پاره کردن نان احتامالً بر 
یک غذای دسته جمعی یا وعده های غذایی منظم مشرک میان ایامنداران داللت دارد. زمانی 
در حین غذای دسته جمعی، کسی به یاد مرگ و رستاخیز عیسی و در انتظار بازگشت زود 
هنگامش، برکتی ویژه بر نان و نوشیدنی ارائه می داد. از این رو مسیحیان اولیه زمان خود را 
رصف به یاد آوردن مفهوم زندگی و رسالت عیسی می کردند و عالقه داشتند در غذا خوردن های 
دسته جمعی درباره آن صحبت کنند. غذاهای مشرک ایشان به لحظات عبادت تبدیل شد. » 
آنان هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع می شدند و در خانه های خود نان را پاره می کردند 
و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا می خوردند . خدا را حمد می کردند و مورد احرام همۀ 
مردم بودند و خداوند هر روز کسانی را که نجات می یافتند، به جمع ایشان می افزود «  )اعامل 
رسوالن باب ۲ آیات ۴۶ و ۴۷(. شکی نیست که این زمان هم نشینی با یکدیگر به شدت در 

تقویت احساس اتحادی که در عیسی داشتند، کمک منود. 

در کتـاب اعـامل رسـوالن چـه منونه هایـی از دعـا کـردن مسـیحیان اولیـه بـا یکدیگـر موجـود 

اسـت؟ آنهـا بـرای چـه چیـزی دعـا می کردند؟

اعال رسوالن باب ۱ آیه ۱۴  

اعال رسوالن باب ۴ آیات ۲۳ تا ۳۱  

اعال رسوالن باب ۱۲ آیه ۱۲  

کلیسای اولیه فرصت برای ارتباط مستقیم با خدا را مغتنم می شمرد و هرگز از درخواست 
که  زمانی  در  تیموتائوس،  به  رساله اش  اولین  در  پولس  نکشیدند.  دست  دعا  در  خود  های 
او   .)۱ آیه   ۲ باب  تیموتائوس  )اول  می کند  اشاره  دعا  اهمیت  به  هستند،  هم  با  مسیحیان 
همچنین به افسسیان نیاز به دعا کردن را تأکید می کند: » همۀ اینها را با دعا و مناجات انجام 
دهید . همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار و پشتکار داشته 
باشید و برای همۀ مقّدسین دعا کنید . برای من نیز دعا کنید تا وقتی سخن می گویم قدرت بیان 
به من عطا گردد و بتوانم راز انجیل را با شهامت فاش سازم « )افسسیان باب ۶ آیات ۱۸ و ۱۹(.

روش هایی که می توانیم از طریق قدرت دعا برای اهداف مشترک، اتحادی عمیق تر را 
تجربه کنیم، کدامند؟ این دعا چگونه به متحد کردن ما به عنوان کلیسا کمک می کند؟

۲۳ آذر      جمعه      

تفکـری فراتـر: مقـاالت فـوق را بخوانیـد: » دعـا «، صفحـات ١۰۴۴-١۰۴۶، و » عبادت 
«، صفحـات ١۲۹۰-١۲۹١، از دائـره املعـارف الـن جـی وایت. 
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» ’اهمیـت سـبت بـه عنـوان یادبـود خلقـت ایـن اسـت کـه دلیـل حقیقـی مختـص بودن 
عبـادت بـه خـدا را همـواره زنـده نگـه مـی دارد‘ - زیـرا او خالـق اسـت و مـا مخلوقـات او 
هسـتیم. ’از ایـن رو سـبت، در اسـاس عبـادت الهـی قـرار دارد، زیـرا ایـن حقیقـت بـزرگ را 
بـه موثرتریـن روش آمـوزش می دهـد و هیـچ نهـاد دیگـری ایـن کار را انجام منی دهد. اسـاس 
حقیقـی عبـادت الهـی، نـه رصفـاً آن کـه در روز سـبت انجـام می شـود، بلکـه متـام عبادت هـا 
در متایـز میـان خالـق و مخلوقاتـش یافـت می شـود. ایـن واقعیـت بـزرگ هرگـز منی توانـد 
 J. N. Andrews, History of the Sabbath, — ‘.منسـوخ شـود و هرگز نباید فراموش شـود
chapter 27. بـرای حفـظ ایـن حقیقـت، بـرش بطـور دامئـی در فکـر خـود داشـت کـه خـدا 
سـبت را در عـدن بوجـود آورده اسـت؛ و تـا زمانـی کـه ایـن واقعیـت کـه او خالـق ماسـت 
دلیل عبادت کردن او توسـط ما باشـد، روز سـبت به عنوان نشـانه و یادبود آن خواهد بود. 
اگـر سـبت بطـور جهانـی نـگاه داشـته مـی شـد، افـکار و عواطـف انسـان بـه عنـوان اهداف 
احـرام و عبـادت بـه خالـق منتهـی مـی شـد و هرگـز هیـچ بت پرسـت، منکـر خدا یـا کافری 
وجـود منـی داشـت. نـگاه داشـن سـبت نشـانه ای از وفاداری نسـبت بـه خـدای حقیقی می 
باشـد، کسـی کـه آسـامن و زمیـن و دریا و چشـمه هـای آب را خلق منـود. این مطلـب ادامه 
مـی یابـد کـه پیامـی کـه بـه برش فرمـان می دهد تـا خدا را عبـادت کنـد و احـکام او را نگاه 
دارد، بطـور اخـص آنانـرا فـرا خواهـد خوانـد تـا حکـم چهـارم را رعایـت کننـد «.  – الن جی. 

Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 437, 438 ،وایـت

سواالتی برای بحث
ــم  ــه ه ــیار ب ــدس بس ــاب مق ــاِت کت ــت و نج ــادت، خلق ــم عب ــه مفاهی ــی ک 1. از آنجای
پیوســته مــی باشــند، فکــر مــی کنیــد کــه تجلیــل روز ســبت چگونــه مــی توانــد پادزهــر 
خــدا بــرای عبــادت دروغیــن باشــد؟ ســبت چــه نقشــی در ایــن پیشــگویی پایــان زمــان 
در مکاشــفه یوحنــا بــاب 14 آیــات 6 و 7 دارد؟ چــرا در پیــام فرشــته اول بــه روز ســبت 

اشــاره شــده اســت؟
2. اغلــب اوقــات مــا بــه محتــوای  عبــادت مــی پردازیــم - کارهایــی کــه بایــد و یــا نبایــد 
در حیــن عبــادت انجــام دهیــم. آیــا ایــن بــه انــدازه کافــی خــوب اســت؟ عبــادت واقعــاً 

چیســت؟ کلیســای محلــی شــما چگونــه عبــادت معنــی دار را تجربــه مــی کنــد؟
3. در برخــی از جوامــع، عبــادت جمعــی مســیحیان بــه آرامــی فرامــوش یــا منســوخ شــده 
اســت، حتــی در اجتمــاع هــای ادونتیســت. کلیســای محلــی شــما بــرای مقابلــه بــا ایــن رونــد 

چــه کاری مــی توانــد انجــام دهــد؟

خالصـه: عبـادت، پاسـخ سپاسـگزارانه ایامنـدار مسـیحی بـه خـدا بـرای موهبـت نجـات 
مـی باشـد. همچنیـن یـک عنـرص حیاتی از تجربه اجتامع مسـیحی از اتحاد و مشـارکت اسـت. 
بـدون دعـا و مطالعـه کتـاب مقـدس در متایـل به شـناخت حقیقت خدا بـرای ما، جامعـه ما از 

تجربـه اتحـاد در مسـیح قارص خواهـد ماند.
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داستانهای ایامنداران
24 آذر

مردم اوکراین 22 کلیسا بنا می کنند
توسط اندرو مک چسنی، ماموریت ادونتیست

ِوالِدمیر والدووسـکی، رئیس رشکت سـاخت و سـاز می دانسـت که سـاخن یک 
کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم  در شـامل روسیه ودر قسمت دریایی آرخانِگلسک، 

به عنـوان یک معجـزه خواهد بود.
او طرحـی بـرای پـروژه نداشـت. او تنهـا چنـد مـاه تابسـتان زمـان داشـت تـا 
کلیسـا را بسـازد. و یک مدیرارشـد شـهرداری، بدون اینکه دلیلی داشـته باشـد، قول 

داده بـود کـه پـروژه را امضـا نکند.
بنابرایـن، ِوالدووسـکی طـرح کلّـی بـرای سـاخن کلیسـا را تامیـن کـرده و کار را 

آغـاز کرد.
ِوالِدمیرکه سـاکن بومی کشـور اوکراین می باشـد و ۲۲ کلیسـا ی ادونتیسـت و 
امکانـات کلیسـایی را در روسـیه، اوکرایـن و مغولسـتان در طـی بیشـر از دو دهـه 
سـاخته اسـت، گفت:"تابسـتان در آرخانِگلسـک کوتاه اسـت و ما زمان برای انجام 

ترشیفـات اداری نداشـتیم. پـس رشوع بـه سـاخن کردیم.«
بعـد از پایـه گـذاری زیـر بنـا، ِوالدمیر طرح را بـرای مرحلـه دّوم دریافت کرد و 
کارگران سـاختامنی اش را گذاشـت تا دیوارها را بسـازند. سـپس طرح پشـت بام و 

دیگرطـرح را دریافت کرد. 
بـه طـور قابـل توجـه، کسـی از شـهرداری سـعی نکـرد کـه سـاخت را متوقّـف 
کنـد. در هـر حـال ِوالدمیرپـروژه کاری را فراموش نکرده بـود. ِوالدمیرهر روز صبح 

کارگـران اش را جمـع کـرده و بـرای معجـزه در مـکان سـاخت و سـاز دعـا کردند.
یک ماه گذشـت. دو ماه گذشـت. سـه ماه گذشـت. تابسـتان آرخانِگلسـک تنها 
در مـّدت سـه مـاه، از ژوئن تا آگوسـت، متام می شـود. منـای بیرونی کلیسـا قبل از 
اینکـه اّولیـن بـرف ماه سـپتامرب ببارد، به امتام رسـید. قسـمت داخلی سـاختامن در 

ماه ِدسـامرب به پایان رسـید.
ِوالدمیـر بـرای گرفـن اسـناد به مدیریت شـهری برگشـت. او منی دانسـت که چه 
چیـزی در انتظـار او اسـت، اّمـا احسـاس آرامـش داشـت، بـا آگاهـی بر اینکـه روزانه 

دعـا کـرده بـود و اینکـه هـوا برای سـاخن کلیسـا بـه قدر کافـی گرم مانـده بود.
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شهرداری حتّی یک کلمه هم چیزی نگفت. او به سادگی اسناد را امضا کرد.
ِوالدمیـر گفـت:" در پایـان، او همـه چیـز را امضـا کـرد. علّتـش را منـی دانم. آن 

یـک معجـزه بود."
ِوالدمیر که ادونتیسـت نسـل سـّومی اسـت، شـخصی اسـت که سـاختامن های 
کهنه را برای یک رشکت سـاخت و سـاز ایالتی در دوره شـوروی بازسـازی می کرد، 
و از زمانـی کـه بـرای اّولیـن بـار بـا کلیسـای ادونتیسـت ادغـام شـد کـه ایـن امر با 
بازسـازی دفـر مرکـزی منطقـه آسـیایی- اروپایـی در موسـکو در سـال ۱۹۹۵ اتّفاق 

افتـاد، بـا معجـزه هـای زیادی مواجه شـد.    
او در یـک مصاحبـه ای در پایتخـت کشـور اوکرایـن، کـی ِیـف، گفـت کـه ایـن 
چنیـن معجـزه ای بـه انـدازه معجـزه قابـل توجـه در آرخانِگلسـک در سـال ۱۹۹۹ 

دیده نشـده اسـت.
او افزود:"ما یک کلیسا بدون مجّوز و طرح ساختیم."

والدمیر والدووسکی، در حالیکه یک عکس از کلیسا در دستش دارد.
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۲۴-۳۰ آذر   درس دوازدهم   

تشکیالت کلیسائی و اتحاد

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: افسسیان باب ۵ آیات ۲۳ تا ۲۷؛ متی باب ۲۰ آیات ۲۵ تا ۲۸؛ تیطس 

باب ۱ آیه ۹؛ متی باب ۱۶ آیه ۱۹؛ غالطیان باب ۶ آیات ۱ و ۲؛ متی باب ۲۸ آیات ۱۸ تا ۲۰.

آیه حفظی: » و همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید 
تا شام دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست « )متی باب 20 آیات 26 و 27(.

مـا بـه عنـوان ادونتیسـت هـای روز هفتـم، مسـیحیان پروتسـتان هسـتیم که به رسـتگاری 
فقـط از طریـق ایـامن نسـبت بـه آنچه عیسـی مسـیح بـرای برشیت انجـام داده اسـت، اعتقاد 
داریـم. مـا بـرای دریافـت مزایـای آنچه مسـیح برایـامن انجام داده اسـت، به کلیسـا یا سلسـله 
مراتـب کلیسـا نیـاز نداریـم. آنچه از مسـیح دریافت می کنیم، مسـتقیامً از جانـب او به عنوان 

جایگزیـن مـا بـر صلیـب و کاهـن اعظم وسـاطت کننـده ما در معبد آسـامنی می باشـد.
بـا ایـن وجـود، کلیسـا پدیـده خداسـت و خـدا آن را در اینجـا بـرای ما نـه به عنوان وسـیله 
نجـات بلکـه بـه عنـوان وسـیله ای بـرای کمک به مـا برای نشـان دادن راه نجات بـه جهان قرار 
داده اسـت. کلیسـا تشـکیالتی اسـت که عیسـی برای انتشـار انجیل به جهان آنرا بنا منود. این 
سـازمان تا جایی اهمیت دارد که رسـالت کلیسـا را مسـتحکم و ممکن سـازد. بدون تشـکیالت 
کلیسـا، پیـام نجـات بخـش عیسـی منـی توانسـت چنـدان مؤثـر به دیگـران ابـالغ شـود. رهربان 

کلیسـا نیـز مهـم هسـتند زیـرا اتحـاد را پرورش داده و الگوی عیسـی را نشـان مـی دهند.
ایـن هفتـه دلیـل حیاتـی بودن سـازمان کلیسـا برای بشـارت مژده خـدا و اینکـه چگونه می 

توانـد اتحـاد کلیسـا را پـرورش دهد، مطالعـه می کنیم.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در اول دی - December ۲۲ آماده شوید.
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۲۵ آذر      یکشنبه      

مسیح، رس کلیسا
هامنطـور کـه پیـش از ایـن در یکـی از دروس گذشـته دیدیم، کلیسـا در عهد جدید توسـط 
اسـتعاره بعنـوان بـدن نشـان داده شـد. کلیسـا بدن مسـیح می باشـد. این اسـتعاره بـه چندین 
جنبـه کلیسـا و ارتبـاط میـان مسـیح و قومـش اشـاره دارد. کلیسـا بـه عنـوان بدن مسـیح، برای 
وجـودش وابسـته بـه او مـی باشـد. او رس )کولسـیان بـاب ۱ آیه ۱۸، افسسـیان بـاب ۱ آیه ۲۲( 

و منبـع حیـات کلیسـا اسـت. بدون او هیـچ کلیسـایی وجود نخواهد داشـت.
کلیسا همچنین هویت خود را از مسیح می گیرد، زیرا او منبع و اساس و پدید آورنده ایامن  
و آموزه های آن می باشد. با این حال، با وجود حیاتی بودن این موارد در هویتش، کلیسا بیشر 
از این چیزها می باشد. مسیح و کالم او، آنگونه که در کتاب مقدس آشکار شده است، هویت 

کلیسا را مشخص می کنند. بنابراین، کلیسا هویت و اهمیت خود را از مسیح می گیرد. 

پولـس در افسسـیان بـاب 5 آیـات 23 تـا 27، از رابطـه میـان مسـیح و کلیسـایش برای نشـان 

دادن نـوع رابطـه ای کـه بایـد میان زن و شـوهر وجود داشـته باشـد، اسـتفاده مـی کند. ایده 

هـای کلیـدی ایـن رابطـه میان مسـیح و کلیسـایش، چـه چیزی می باشـند؟

 

اگر چه ممکن است به دلیل سوء رفتار رهربان در قرن های گذشته، در مورد مفهوِم ]تسلیم[ 
مردد باشیم، با این وجودکلیسا باید تابع رس، یعنی مسیح باشد؛ یعنی تابع اقتدار او. تصدیق ما 
از مسیح به عنوان رس کلیسا به ما کمک می کند تا به یاد داشته باشیم که بیعت نهایی ما باید 
به چه کسی تعلق داشته باشد و آن بیعت با خداوند است. کلیسا باید سازماندهی شود اما این 

سازمان همواره باید مطیع اقتدار عیسی، رهرب حقیقی کلیسایامن باشد. 
» کلیسـا بر روی شـالوده خود یعنی مسـیح بنا شـده اسـت؛ باید از مسـیح به عنوان رس اطاعت 

شـود. کلیسـا نبایـد وابسـته بـه بـرش باشـد یـا توسـط او اداره شـود. بسـیاری ادعا مـی کنند کـه مورد 

اعتـامد بودنشـان در کلیسـا بـه آنهـا قـدرت امـر منودن بـه دیگران مبنـی بر اینکـه به چه چیـزی باید 

بـاور داشـته و چـه کاری بایـد انجـام دهنـد را مـی دهـد. خـدا ایـن ادعـا را جایـز منـی دانـد. نجـات 

دهنـده مـی گویـد، » همـه شـام برادریـد «. متـام شـام در معـرض وسوسـه بـوده و گرایـش بـه خطـا 

داریـد. مـا منـی توانیـم بـرای هدایـت به هیـچ موجـود فانی متکی باشـیم. صخـره ایامن حضـور زنده 

مسـیح در کلیسـا اسـت. ضعیفـان مـی تواننـد بـر ایـن تکیـه کننـد و کسـانی کـه خـود را قویرین می 

داننـد، در صورتـی کـه از کارائـی مسـیح بهـره نربند، ضعیـف ترین خواهند بـود «. – الن جـی. وایت، 

Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 414
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ــر » موجــود فانــی « کــه  ــه جــای وابســتگی ب ــه مــی توانیــم بیاموزیــم کــه ب چگون
بســیار آســان اســت، بــه مســیح تکیــه کنیــم؟

۲۶ آذر      دوشنبه      

رهربی خدمتگزار
عیسـی در طـی خدمـت خویـش بـا حواریـون، زمـان هایـی را تجربه منـود کـه بخاطر طمع 
آنـان بـرای قـدرت از کـوره در میرفـت. رسـوالن به نظر می رسـید بـرای تبدیل شـدن به رهربان 
قدرمتنـد ملکـوت عیسـی بسـیار مشـتاق بودنـد )مرقس باب ۹ آیـات ۳۳ و ۳۴؛ لوقـا باب ۹ آیه 
۴۶(. حتـی زمانـی کـه حواریـون شـام آخـر را بـا یکدیگـر رصف مـی کردنـد، این احسـاس های 

سـلطه و برتـری احتـامالً میـان ایشـان احسـاس می شـد )لوقا بـاب ۲۲ آیه ۲۴(.

در خالل مواقعی اینچنینی، عیسی بوضوح افکار خود را در مورد رهربی روحانی میان قومش 

را آشکار منود. ما از نصیحت عیسی در متی باب 20 آیات 25 تا 28 چه اصول رهربی می 

آموزیم؟ چگونه می توانیم این اصول را در زندگی خود  و بویژه کلیسایامن نشان دهیم؟

 

» در این من کوتاه، عیسی دو منونه از اقتدار را به ما ارائه می دهد: نخست ایده اقتدار 
رومیان است. در این مدل، نخبگان به صورت سلسله مراتب نسبت به دیگران برتری دارند. آنها 
قدرت تصمیم گیری داشته و انتظار دارند تا زیر دستانشان تسلیم آنها باشند. عیسی آشکارا این 
منونه از اقتدار را رد منود، زمانی که گفت: » شام اینگونه نباشید! « در عوض او یک منونه مهیج 
 از اقتدار را به حواریون ارائه داد، رد کامل یا معکوس مدل سلسله مراتبی که با آن آشنا بودند «.

 »,Darius Jankiewicz, »Serving Like Jesus: Authority in God‘s Church   —   
Adventist Review, March 13, 2014, p. 18

مفهـوم اقتـداری کـه عیسـی در این روایـت ارائه می کنـد برپایه دو واژه کلیدی می باشـد: 
خدمتگـزار )diakonos( و بـرده )doulos(. در برخـی از ترجمـه هـا، واژه نخسـت، خدمتگـزار 
اغلب به صورت » کشـیش | کاهن | مامور به خدمتکلیسـایی « و واژه دوم به صورت «خادم» 
و یـا «غـالم» ترجمـه شـده اند. بدین ترتیب هـر دو واژه بخش زیادی از شـدت معنی و منظور 
خـود را از دسـت مـی دهنـد. اگر چه عیسـی متایل نداشـت متام سـاختارهای قدرت را منسـوخ 
منایـد، بـا ایـن حـال آنچـه کـه بـدان تأکیـد مـی ورزید این بـود که رهـربان کلیسـا بایـد پیش از 
هـر چیـز خدمتگـزاران و بنـدگان قـوم خدا باشـند. جایـگاه های آنهـا نباید باعـث اعامل قدرت 
بـر مـردم یـا تسـلط بـر ایشـان شـود و یـا باعـث اعتبـار و شهرتشـان شـود. مسـیح، ملکوتـی را 
برقـرار مـی کـرد کـه برپایـه اصولی متفـاوت بود. او انسـان ها را نه بـرای اقتـدار، بلکه خدمت 
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فراخوانـد، مبنـی بـر ایـن کـه قوی تـر ها ناتوانـی ضعیفـان را بدوش بکشـند. قـدرت، موقعیت، 
اسـتعداد و تحصیـالت، مالـک خـود را تحـت مسـئولیتی بـزرگ تـر بـرای خدمت به هـم نوعان 

Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 550 ،خـود قـرار مـی دهـد «. – الن جـی. وایـت

یوحنــا بــاب 13 آیــات 1 تــا 20 را بخوانیــد. عیســی بــه حواریونــش چــه الگوئــی از 
رهبــری را ارائــه داد؟ عیســی همچنــان ســعی دارد در ایــن آیــات چــه چیــزی بــه مــا 
تعلیــم دهــد؟ مــا چگونــه مــی توانیــم ایــن اصــل را در تمــام کارهایمــان بــا دیگــران، 

در درون و خــارج از کلیســا آشــکار کنیــم؟

۲۷ آذر      سه شنبه      

حفاظت از اتحاد کلیسا
دوم تیموتائـوس بـاب ۲ آیـه ۱۵ و تیطـس بـاب ۱ آیـه ۹ را بخوانیـد. بـر اسـاس توصیه های 
پولـس بـه تیموتائـوس و تیطـس، چـه وظایف مهمـی تحت مسـئولیت رهربان و بـزرگان وفادار 

کلیسـا می باشد؟

 

توجه کنید که پولس تا چه حد بر نگاه داشن عقاید و تعالیم ناب تأکید دارد. این برای 
اتحاد حیاتی می باشد، بویژه به این دلیل که می توان استدالل منود آموزه های مان بیش از هر 
چیز دیگری کلیسایامن را متحد می سازند. بار دیگر، اتحاد ما در مسیح به عنوان ادونتیست، 
مردمی که از اقشار، فرهنگ ها و زمینه های مختلف هستیم، در درکامن از حقیقتی که مسیح 
داده است یافت می شود. اگر با این تعالیم، مشوش و گیج بشویم، سپس تنها هرج و مرج و 

تفرقه بوجود خواهد آمد، بویژه که به پایان جهان نزدیک می شویم.
» در پیشـگاه خـدا و در حضـور مسـیح عیسـی که بر زنـدگان و مـردگان داوری خواهد کرد 
و بـه خاطـر ظهـور و پادشـاهی او تـو را موظف می سـازم که پیـام را اعالم کنـی . در وقت و بی 
وقـت آمـادًه کار بـاش و دیگـران را متقاعـد و توبیـخ و تشـویق کـن و بـا صـرب و شـکیبایی متام 
تعلیـم بـده، زیـرا زمانـی خواهـد آمد که آدمیان به تعلیم درسـت گـوش نخواهنـد داد، بلکه از 
امیـال خودشـان پیـروی می کننـد و بـرای خود معلمین بیشـری جمـع خواهند کرد تـا نصایحی 
را کـه خـود دوسـت دارنـد از زبـان آنهـا بشـنوند . آنهـا از شـنیدن حقیقـت خـودداری می کنند 

و توّجـه خـود را بـه افسـانه ها معطـوف می دارنـد  « )دوم تیموتائـوس بـاب ۴ آیـات ۱ تا ۴(.
پولـس بـا ایـن سـخنان، افـکار الهـام بخـش خـود را بـر آمـدن دوبـاره عیسـی و روز داوری 
متمرکـز می کنـد. ایـن رسـول از متـام اقتـدار خـدادادی خـود )اول تیموتائـوس بـاب ۱ آیـه ۱( 
بـرای دادن مشـاوره مهـم بـه تیموتائـوس اسـتفاده می کنـد. در زمینـه روزهـای آخـر، بـا وجود 
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وفورتعالیـم غلـط وفسـاد اخالقـی روزافـزون، تیموتائـوس بایـد کالم خـدا را موعظـه کنـد. ایـن 
رسـالتی اسـت کـه او بـرای آن فراخوانـده شـده اسـت.

تیموتائـوس بایـد به عنوان بخشـی از ماموریت بشـارتی تعلیمی خود باید افـراد را متقاعد، 
توبیـخ و نصیحـت کنـد. ایـن افعـال یـادآور رهنمـودی اسـت کـه کالم مقـدس ارائـه مـی کنـد 
)دوم تیموتائـوس بـاب ۳ آیـه ۱۶(. واضـح اسـت کـه کار تیموتائـوس، متابعـت، تعلیـم و اِعامل 
آنچیزهایـی اسـت کـه در کالم مقـدس یافـت مـی شـود و ایـن کار را بایـد بـا تحمل مشـقات و 
شـکیبائی انجـام دهـد. رسزنش هـای تنـد و شـدید بـه نـدرت گناهـکار را نـزد مسـیح مـی آورد. 
تیموتائـوس بـا پیـروی از آنچـه پولس نوشـت، تحـت هدایـت روح القدس و با نگرشـی همچون 

رهـرب خدمتگـزار، نیرویـی قـوی و متحـد کننـده در کلیسـا خواهد بود. 

بــا چــه شــیوه هــای عملــی مــی توانیــم بــه رهبــران کلیســا بــرای حفــظ اتحــاد در 
کلیســا کمــک کنیــم؟ چگونــه می توانیــم اطمینــان یابیــم کــه مــا در میــان اختالفــات، 

همیشــه در عــوض نیــروی تفرقــه انگیــز، نیــروی متحــد کننــده باشــیم؟

۲٨ آذر      چهارشنبه      

تادیب کلیسائی
یکـی از مسـائل بحرانـی سـازمان کلیسـا، چگونگـی طـرز برخـورد و تادیـب اسـت. اینکـه 
چگونـه تادیـب مـی توانـد بـه حفـظ اتحـاد کلیسـا کمـک کنـد، گاهـی اوقـات یـک موضـوع 
حسـاس مـی باشـد کـه ممکن اسـت به راحتی سـوء تعبیر شـود. امـا از دیدگاه کتاب مقدسـی، 
تادیـب کلیسـا بـر دو حوزه مهـم مترکز دارد: حفظ خلـوص اصول عقاید و حفـظ خلوص حیات 

کلیسـا و عملکـرد آن.
هامنطـور کـه پیـش از ایـن دیـده ایـم، عهـد جدیـد از اهمیـت حفـظ خلـوص آمـوزه های 
کتـاب مقدسـی در زمـان بیـداری ارتـداد و تعالیـم دروغیـن بویـژه در پایـان زمـان، حامیت می 
کنـد. همیـن کار بـرای حفظ مسـئولیت اجتـامع باید صورت گیـرد از طریق محافظـت در برابر 
فسـاد  اخالقـی، نادرسـتی و فسـاد نیـز چنین می باشـد. به این دلیـل از کتاب مقـدس به عنوان 
» وسـیله ای بـرای تعلیـم حقیقـت، رسزنـش خطـا، اصالح معایـب و پرورش مـا در نیکی مطلق 

« یـاد مـی شـود )دوم تیموتائـوس بـاب ۳ آیه ۱۶(.

متـی بـاب 16 آیـه 19 و بـاب 18 آیات 15 تا 20 را بخوانید. عیسـی در مورد تادیب و رسزنش 

منودن کسـانی که در خطا هسـتند، چه اصولی به کلیسـا ارائه داد؟
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کتـاب مقـدس از مفهـوم تادیـب و جوابگوئـی مـا نسـبت به یکدیگـر در زندگـی روحانی و 
اخالقـی مـان، حامیـت مـی کنـد. در واقع یکی از نشـانه های بارز کلیسـا، تقدس یـا جدایی آن 
از جهـان مـی باشـد. مـا قطعـاً در کتاب مقـدس، منونه های بسـیاری از موقعیت های دشـواری 
مـی یابیـم کـه کلیسـا را ملزم می داشـت تـا قاطعانه در برابـر رفتارهای غیر اخالقـی عمل کند. 

اسـتانداردهای اخالقی باید در کلیسـا حفظ و رعایت شـوند.

ایـن آیـات چـه اصولـی بـرای مـا در پرداخـنت بـه مسـائل دشـوار در کلیسـا تعلیم مـی دهند؟ 

متـی بـاب 7 آیـات 1 تـا 5؛ غالطیـان بـاب 6 آیـات 1 و 2.

 

مـا منـی توانیـم تعالیـم کتـاب مقدسـی را دربـاره نیاز بـه تادیب در کلیسـا انـکار مناییم. ما 
منـی توانیـم بـدون آن نسـبت بـه کالم خـدا وفادار باشـیم. اما به کیفیت رسـتگاری در بسـیاری 
از ایـن تذکـرات توجـه کنیـد. تادیـب بایـد تا حـد ممکـن رهایی بخش باشـد. مـا همچنین باید 
بـه یـاد داشـته باشـیم کـه همـه گنـاه کاریـم و نیازمنـد فیـض مـی باشـیم. از ایـن رو، هنگامی 
کـه تادیـب را بـکار مـی بندیـم بایـد در فروتنـی و آگاهـی زیاد از نقـاط ضعف خـود، اینکار را 

انجـام دهیم.

مــا در برخوردمــان بــا افــراد گمــراه چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم کــه بــا نگرشــی 
رســتگارانه بیــش از مجــازات کــردن رفتــار کنیــم؟

۲۹ آذر      پنجشنبه      

سازماندهی برای مأموریت
هامنطـور کـه در طـول ایـن فصـل دیـده ایـم )کـه بارهـا تکـرار مـی شـود( مـا بـه عنـوان 
یـک کلیسـا بـرای مأموریـت و بشـارت سـازماندهی و یکپارچـه شـده ایـم. مـا تنها یک باشـگاه 
اجتامعـی بـرای افـراد همفکـر بـه منظور جمع شـدن و تأیید یکدیگـر در آنچه که بـاور داریم، 
نیسـتیم )اگـر چـه ایـن نیـز می تواند بسـیار مهم باشـد(. مـا برای به اشـراک گذاشـن حقیقتی 

کـه خـود بـه آن عشـق مـی ورزیـم با جهـان گردهـم آورده شـده ایم.

در متـی بـاب 28 آیـات 18 تـا 20، عیسـی دسـتورالعمل های نهایـی برای مأموریـت به جهان 

را بـه حواریـون خـود داد. لغـات کلیـدی فرمـان عیسـی را شناسـایی کنیـد. ایـن لغـات بـرای 

کلیسـای امـروزی بیانگـر چـه چیزی هسـتند؟
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مأموریـت بـزرگ عیسـی بـه حواریونش شـامل چهار فعـل کلیدی می شـود: بروید، شـاگرد 
بسـازید، تعمیـد دهیـد و تعلیـم دهیـد. بـر طبـق دسـتور زبـان یونانـی ایـن آیات، فعـل اصلی 
شـاگرد سـاخن مـی باشـد و سـه فعـل دیگر نشـان مـی دهند کـه این چگونـه انجام می شـود. 
شـاگردی موقعـی بوجـود مـی آیـد کـه ایامنـداران بـه همـه اقـوام برونـد تـا انجیـل را موعظـه 
کـرده و مـردم را تعمیـد داده و آنـان را تعلیـم دهنـد تـا آنچه را که عیسـی گفـت رعایت کنند. 
وقتـی کـه کلیسـا ایـن ماموریـت را اجابـت می کنـد، ملکوت خدا وسـعت می یابـد و افراد 
بیشـر و بیشـری از متـام ملـت هـا بـه صفـوف کسـانی کـه عیسـی را به عنـوان نجـات دهنده 
پذیرفتـه انـد، مـی پیوندنـد. اطاعـت ایشـان از فرمـان هـای عیسـی مبنـی بـر تعمیـد دیـدن و 
نـگاه داشـن تعالیـم وی، یـک خانواده جهانی جدیـد را بوجود می آورد. شـاگردان جدید نیز از 
حضـور روزانـه عیسـی در حینـی که خـود در حال پرورش شـاگردان دیگر هسـتند اطمینان می 
یابنـد. حضـور عیسـی، وعـده حضـور خـدا مـی باشـد. انجیـل متی بـا اعـالم اینکه تولد عیسـی 
یعنـی » خـدا در مـا اسـت « )متـی بـاب ۱ آیـه ۲۳( آغـاز مـی شـود و بـا وعـده حضـور مداوم 

عیسـی بـا مـا تا زمـان آمـدن دوبـاره اش، پایان مـی یابد.
» مسـیح بـه شـاگردانش نگفـت کـه کارشـان آسـان خواهـد بـود ... او بـه ایشـان اطمینـان 
داد کـه بـا ایشـان خواهـد بـود؛ و اگـر آنهـا بـا ایـامن ادامـه دهنـد، تحـت سـپر قـدرت مطلـق 
خواهند بود. او به ایشـان فرمان داد که قوی و شـجاع باشـند؛ زیرا کسـی قوی تر از فرشـتگان 
- رسکـرده ارتـش هـای آسـامن - هـم سـطح ایشـان خواهـد بـود. او تدارکـی کامـل بـرای انجام 
کار آنهـا ایجـاد منـود و مسـئولیت موفقیـت آن را بـر خـود گرفـت. تا زمانـی که آنهـا از کالم او 
اطاعـت مـی کردنـد و در ارتبـاط بـا او کار مـی کردنـد، شکسـت منـی خوردنـد « – الـن جـی. 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 29 ،وایـت

ــاره وی  ــدن دوب ــان آم ــا زم ــش ت ــا قوم ــی ب ــور عیس ــده حض ــای وع ــورد معن در م
ــق  ــال تحق ــه دنب ــه ب ــی ک ــه در حال ــد چگون ــده بای ــن وع ــت ای ــید. واقعی بیاندیش

ــذارد؟ ــر بگ ــتیم، تأثی ــت هس ــا داده اس ــه م ــی ب ــه عیس ــی ک مأموریت

۳۰ آذر      جمعه      

تفکری فراتر: از نوشته های الن جی وایت، » مسئولیت فردی و اتحاد مسیحی «، صفحات 
۴٨۵-۵۰۵، در شهادتهایی برای خادمان و کارگران انجیل؛ » اتحاد در گوناگونی «، صفحات ۴٨۵-۴٨۳، 

و » تادیب مسیحی «، صفحات ۴۹٨-۵۰۳، از کتاب کارگران انجیل. مقاالت فوق را بخوانید: » کلیسا 

«، صفحات ۷۰۷-۷۱۰، و » تشکیالت کلیسائی «، صفحات ۷۱۲-۷۱۴، از دائره املعارف الن جی وایت. 

 » اصـول رهـربی خـوب در متـام شـکل هـای جامعـه از جمله کلیسـا اجـرا می شـود. با این 
وجـود، رهـرب کلیسـا بایـد بیشـر از یـک رهرب باشـد. او باید یـک خدمتگزار نیز باشـد. 

»  تناقضـی آشـکار میـان رهـرب بـودن و خدمتگـزار بـودن وجـود دارد. چگونه ممکن اسـت 
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یـک نفـر همزمـان هـم خدمت و هـم رهربی کنـد؟ آیا رهـرب موقعیتی مـورد احرام نـدارد؟ آیا 
او فرمـان منـی دهـد و انتظـار نـدارد کـه دیگـران از وی اطاعت کننـد؟ پس چگونه مقـام پایین 

تـر خدمتگـزار بـودن را کـه دریافـت دسـتور و انجـام آنهـا می باشـد را به خود مـی گیرد؟
» بـه منظـور حـل ایـن تناقـض مـا بایـد بـه عیسـی بنگریـم. او بـه گونـه ای فـوق العـاده 
اصـل رهـربی کـه خدمـت مـی کنـد را ارائـه داد. متـام زندگـی او رصف خدمـت کـردن شـد. 
و در عیـن حـال او بـزرگ تریـن رهـرب جهـان بـود کـه تـا بـه حـال دیـده شـده اسـت «.  —

 G. Arthur Keough, Our Church Today: What It Is and Can Be )Washington,
D.C., and Nashville: Review and Herald, 1980(, p. 106

سواالتی برای بحث
1. در مــورد ایــده خدمتگــزار - رهبــر بیشــتر بیاندیشــید. چــه نمونــه هایــی مــی توانیــم 

در ایــن جهــان دنیــوی بیابیــم؟
2. بــار دیگــر متــی بــاب 20 آیــات 25 تــا 28 را بخوانیــد. ایــن آیــات چــه چیــزی دربــاره 
نحــوه درک خــدا از معنــای واژه بــزرگ )متــی بــاب 20 آیــه 26( در مقایســه بــا آنگونــه کــه 

جهــان ایــن واژه را درک مــی کنــد، بــه مــا مــی گوینــد؟
3. اگــر یکــی از وظایــف رهبــران کلیســا حفــظ اتحــاد باشــد، در هنگامــی کــه رهبــران 
کلیســا دچــار تزلــزل مــی شــوند و زمانــی کــه انســانیت آنهــا، ایشــان را از نمونــه هــای 

کامــل بــودن بــاز مــی دارد، مــا چــه کاری بایــد انجــام دهیــم؟
4. چــرا بســیار مهــم اســت کــه مــا تادیــب کلیســائی را بــا روحیــه ای از لطــف و محبــت 
نســبت بــه کســانی کــه گمــراه هســتند، اعمــال کنیــم؟ چــرا متــی بــاب 7 آیــه 12 بایــد 

همــواره در حیــن ایــن رونــد پیــش روی ذهــن مــا باشــد؟

خالصـه: تشـکیالت خوب کلیسـائی برای مأموریـت آن و اتحاد ایامنداران رضوری اسـت. 
مسـیح رس کلیسـا اسـت و رهـربان کلیسـا بایـد در رهـربی قـوم خـدا از الگـوی او پیـروی کنند. 

اتحـاد از طریـق تعلیـم وفادارانـه کالم خـدا و مطیـع آن زندگـی کردن حفظ می شـود.
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داستانهای ایامنداران
31 آذر

همرسم کلیسا را ترک کرد
توسط دانیال گَِت

همـرم از رفن به کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم منرصف شـد، اّمـا من امیدم 
را از دسـت ندادم. علّتش این اسـت.

در دوره هـای کومونیسـتی رسکوبگـر، یـک زن در وطـن من، رومانـی، در مورد 
کلیسـای ادونتیسـت یـاد گرفـت و سـپس در جلسـات سـبّت به طـور مرتب رشکت 

کـرد. ایـن امرشـوهرش را ناراحت کرد.
او پرسید:" تو در زمانهای یکسان هر روز سبت کجا می روی؟" 

همرش پاسخ داد:" عزیزم، من به کلیسای ادونتیست می روم."
او داد زد:" مـن حـاال ماجـرا را فهمیـدم. تـو فقـط بـا یـک رشط مـی توانـی بـه 
رفتنـت ادامـه دهـی: منـی توانـی تعمیـد بگیـری. منـی خواهـم بشـنوم کـه تعمیـد 

گرفتـه ای، در غیـر ایـن صـورت تـو را مـی کُشـم."
هامنطـور کـه زن کتـاب مقـّدس را مطالعـه می کـرد و در مورد عیسـی یاد می 
گرفـت، او متقاعـد شـد کـه بایسـتی در یک جمع عمومـی و از طریـق تعمید برای 

عیسـی بایستد.
اعضـای کلیسـا بعـد از جشـن سـبّت،  مـردم تازه تعمید شـده را احاطـه کردند. 
آنهـا آن اعضـا را بغـل کـرده و گُل تقدیـم کردنـد. همـه بـه جز یـک زن، لبخند می 

زدنـد. او منـی دانسـت کـه عکـس العمل شـوهرش چه خواهـد بود.
بعد از ظهر آن روز، او وقتی که به همراه دسـته گُل به خانه برگشـت، شـوهرش 
را جلـوی حیـاط پیـدا کرد. شـوهرش در حالیکه پشـت یک میز چوبی نشسـته بود و 

یـک چاقـو به سـمت باال گرفته بود، پرسـید:« گُلها را از کجـا آورده ای؟«
زن پاسخ داد:" من امروز تعمید گرفتم."
صورت شوهرش ازفرط خشم رسخ شد.

او در حالیکـه چاقـو را از روی میـز بـه سـمت باال می گرفت، گفـت:" آیا حرف 
مـن را بـاور نکـردی وقتـی گفتـم اگرتعمید بگیری تـو را می کُشـم؟". " آماده مردن 

بـاش" ، او ایـن را گفـت و به سـمتش حمله کرد.
همـرش بـه پشـت خانه، در جایـی که آن دو باغ داشـتند، فرار کرد. شـوهرش 
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در باغچـه ذرّت بـه او رسـید. در حالیکـه چاقو را داشـت باالی رسش مـی آورد، زن 
بـرای آخریـن بـار از او یک چیزی خواسـت: دعا. شـوهرش قبول کـرد و همرش را 
دیـد کـه زانـو زد. در حالیکـه زن بـا خدا صحبت می کرد،  شـوهرش با نگاه داشـن 

چاقوبـاالی رسش به او خیره شـد.
ناگهـان، چاقـو از دسـتش رسخـورد و بـدون آنکـه صدمـه ای بزنـد روی زمیـن 
افتـاد. چهـره مـرد کمرنـگ شـد. و متام بدنـش رشوع به لرزیـدن کرد، و کنـار چاقو 
روی زمیـن افتـاد. همـرش رسیـع روی پاهایـش بلنـد شـده و کمکـش کـرد تـا 

بایسـتد. بـدون آنکـه چیـزی بگوینـد بـه خانـه بازگشـتند.
بعد از مدتی، شوهرش تعمید گرفت. خدا قلبش را عوض کرد.

اگـر خـدا قـادر اسـت قلـب ایـن مـرد را عـوض کنـد، مـی دانم کـه قادر اسـت 
قلـب همـرم را نیـز ملـس کنـد. حتّـی اگـر بـه نظـر برسـد کـه متـام امید از دسـت 

رفتـه باشـد، مـن توانایـی ایـن را دارم کـه بـه خـدا اعتـامد کنم. 

دانیال گَِت، ۶۸ ساله، یک کارگرساخت و ساز در پلوسکی کشور رومانی است.
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۱-۷ دی   درس سیزدهم   

احیاء نهایی اتحاد

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: یوحنا باب ۱۴ آیات ۱ تا ۳؛ اشعیا باب ۱۱ آیات ۱ تا ۱۰؛ مکاشفه یوحنا 
باب ۲۱ آیات ۱ تا ۵؛ اول تسالونیکیان باب ۴ آیات ۱۳ تا ۱۸؛ مکاشفه یوحنا باب ۲۲ آیات ۱ تا 

۵؛ اشعیا باب ۳۵ آیات ۴ تا ۱۰.

آیـه حفظـی: » امـا خدا آسـامنهای تـازه و زمینی تـازه وعده داده اسـت کـه در آنها نیکی 
مطلـق مسـتقر خواهـد بـود و مـا در انتظـار این ها هسـتیم  « )دوم پطرس بـاب 3 آیه 13(.

یکـی از بزرگریـن وعده هـای کتـاب مقـدس، وعده آمدن دوباره عیسـی می باشـد. ما بدون 
آن هیـچ چیـزی نداریـم، زیـرا امیـد مـا بـر پایـه آن وعـده و مفهومـش بـرای ماسـت. هنگامـی 
کـه مسـیح در ابرهـای آسـامن بازمی گـردد، متـام چیزهایـی کـه زمینـی و سـاخته دسـت بـرش و 
در نتیجـه موقتـی و در زمان هایـی بـی معنـی هسـتند، زدوده خواهنـد شـد. پـس از هـزاره در 
آسـامن، ایـن زمیـن بـا جنگ هـا، قحطی هـا ، بیامری هـا و مصیبت هایـش، از نـو سـاخته خواهد 
شـد و بـه مـکان سـکونت باقیامنـدگان کـه در نهایت بار دیگر بـا خداوندشـان و یکدیگر متحد 

شـده اند، تبدیـل خواهد شـد. 
امیـد بـه آمـدن دوبـاره مسـیح، یکـی از موضوع هـای عمـده عهـد جدیـد اسـت و بـرای 
قرن هـا مسـیحیان منتظـر تحقـق ایـن وعده بوده انـد. ما ادونتیسـت های روز هفتـم نیز منتظر 

بازگشـت او هسـتیم. در واقـع، نـام مـا خـود ایـن امیـد را اعـالم می کنـد. 
در آخریـن درس، مـا بـه ایـن وعـده و مفهومـش بـرای اتحاد مسـیحی می پردازیـم. وحدت 
مـا در مسـیح اغلـب بواسـطه محدودیت هـا و ضعف های برشیـامن مورد چالش قـرار می گیرد. 
امـا دیگـر نیـازی نیسـت مـا بدنبـال راه حلـی بـرای تفرقه مـان باشـیم، زیـرا تفرقـه ای وجـود 
نخواهـد داشـت. در ظهـور ثانـی، مـا بـا خداونـد یکـی خواهیم بود، کـه در نهایت متحد شـده 

و یـک خانـواده احیـاء شـده را تشـکیل خواهیم داد.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ٨ دی – December ۲۹ آماده شوید.
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۲ دی      یکشنبه      

حتمی بودن بازگشت مسیح

یوحنـا بـاب 14 آیـات 1 تا 3 مشـهورترین وعده آمدن دوباره عیسـی اسـت. ایـن وعده درباره 

نـوع زندگـی نجـات یافتگان بـر روی زمین جدیـد چه چیزی به شـام می گوید؟

 

مسـیحیان اولیـه، بازگشـت مسـیح را » امیـد متبـارک « می دانسـتند )تیطـس بـاب ۲ آیـه 
۱۳(. آنهـا انتظـار داشـتند متـام پیشـگویی ها و وعده هـای کتـاب مقـدس در ظهـور دوم تحقـق 
یابنـد، زیـرا این هدف مسـیحیت اسـت. متام کسـانی که مسـیح را دوسـت دارنـد، منتطر روزی 
هسـتند تـا بتواننـد رو در رو بـا او هم نشـین شـوند. سـخنان او در آن آیـات، به نوعـی نزدیکی 

و صمیمیـت را کـه مـا نـه تنهـا بـا مسـیح بلکـه بـا یکدیگر نیـز خواهیم داشـت، اشـاره دارند.
مسـیحیان بـه ایـن وعـده معتقدنـد، زیرا کتـاب مقدس مـا را از تحقق آن مطمنئ می سـازد. 
مـا ایـن اطمینـان را داریـم، زیـرا سـخنان عیسـی را بـاور داریـم کـه فرمـود، » دوبـاره می آیـم 
« )یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۳(. درسـت هامنطـور کـه آمـدن نخسـت مسـیح پیشـگویی شـد، آمدن 
دوبـاره او نیـز حتـی در عهـد قدیـم پیشـگویی شـده اسـت. پیش از طوفـان، خدا بـه خنوخ که 
بـزرگ و رس سلسـله قـوم بـود گفـت کـه آمدن مسـیح موعود در جـالل، پایانی بر گنـاه خواهد 
بـود. او پیشـگویی منـود، » ببینیـد خداونـد بـا ده هـا هـزار نفـر از مقدسـین خود می آیـد تا بر 
همـه آدمیـان داوری کنـد و انسـان های رشیـری را که از روی رشارت، دسـت بـه اعامل رشیرانه 
زده انـد و همـه سـخنان سـختی کـه گناهـکاران خـدا ناشـناس بـر ضـد خـدا گفته انـد، محکـوم 

سـازد « )یهـودا آیـات ۱۴ و ۱۵(. 
هـزار سـال پیـش از آنکه عیسـی بـه این زمیـن بیاید، داود پادشـاه نیز آمدن مسـیح موعود 
بـرای گـرد هـم آوردن قـوم خـدا را پیشـگویی منود. » خدای مـا می آید، اّما نه در سـکوت، بلکه 
بـا آتـش سـوزنده کـه در پیشـاپیش اوسـت و توفان سـهمگین که در اطراف اوسـت. آسـامن ها 
و زمیـن را بـه گواهـی می طلبـد تـا بـر قـوم خـود داوری کنـد. او می فرمایـد: جمـع شـوید ای 

مؤمنانـی کـه بـا قربانی هـای خـود بـا من پیـامن بسـتید « )مزامیر بـاب ۵۰ آیـات ۳ تا ۵(. 
آمـدن دوبـاره عیسـی بطـور نزدیک بـا ظهـور اول وی مرتبط اسـت. نبوت هایی کـه تولد و 
رسـالت او را پیشـگویی منودنـد، )بـرای مثـال، پیدایش بـاب ۳ آیه ۱۵، میکا باب ۵ آیه ۲، اشـعیا 
بـاب ۱۱ آیـه ۱، دانیـال بـاب ۹ آیـات ۲۵ و ۲۶( بنیـان امید و اطمینان ما، بـه وعده های مربوط 
بـه آمـدن دوباره او اسـتوار اسـت. مسـیح » ظاهر شـد تـا با مرگ خود بـه عنـوان قربانی، گناه 
را از بیـن بـربد ... مسـیح نیـز یـک بـار بـه عنـوان قربانـی تقدیـم شـد تـا بار گناهـان آدمیـان را 
بـه دوش گیـرد و بـار دوم کـه ظاهـر شـود بـرای کفارًه گناهـان نخواهـد آمد، بلکه بـرای نجات 

آنانـی کـه چشـم بـه راه او هسـتند می آید  « )عربانیـان باب ۹ آیـات ۲۶ و ۲۸(.
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ــش  ــد و آرام ــاره امی ــدن دوب ــده آم ــد از وع ــون می توانی ــی اکن ــه حت ــی ک روش های
ــد؟ ــد، کدامن بدســت آوری

۳ دی      دوشنبه      

وعده احیاء

اشـعیا بـاب 11 آیـات 1 تـا 10 را بخوانیـد. بـه ارسائیـل چـه وعـده ای داده شـده اسـت و چـه 

چیـزی دربـاره مـکان سـکونت ابـدی نجـات یافتـگان می گوید؟

 

کتـاب مقـدس بـا داسـتان خلقـت زمیـن آغـاز می شـود )پیدایـش باب هـای ۱ و ۲(. ایـن 
توصیـف یـک جهـان زیبـا و هامهنـگ اسـت که بـه والدین مـا، آدم و حوا سـپرده شـد. جهانی 
عالـی و خانـه ای بـرای نـژاد بـرشی که خـدا خلق منوده بـود. دو بـاب آخر کتاب مقـدس نیز از 
خلـق شـدن جهانـی عالـی و هامهنگ توسـط خدا بـرای برش نجـات یافته می گویند )مکاشـفه 
یوحنـا باب هـای ۲۱ و ۲۲(، امـا این بـار دقیق تـر اسـت گفتـه شـود، خلقـت دوبـاره یـت ترمیـم 

زمیـن از ویرانی هـای گنـاه. 
کتـاب مقـدس در بسـیاری جاهـا اعـالم می کنـد کـه ایـن خانـه ابـدی نجـات یافتـگان، یـک 
مـکان واقعـی خواهـد بـود و نه وهـم خیالی یا رؤیـا. نجات یافتـگان قادر خواهند بـود ببینند، 
بشـنوند، استشـامم کننـد، ملـس کننـد و یک تجربـه و زندگی جدید را احسـاس کنند. پیشـگویی 
اشـعیا بـاب ۱۱، متنـی زیبـا اسـت کـه آمـدن مسـیح موعـود کـه دوره ای جدید بوجـود خواهد 
آورد را پیش بینـی می کنـد. او بـه متـام خشـونت ها پایـان خواهـد داد و آرامشـی ابـدی ایجـاد 
خواهـد منـود. حکمرانـی خـدا بر ایـن زمین جدید، یـک هامهنگی جهانی بوجـود خواهد آورد. 

مکاشـفه یوحنـا بـاب 21 آیـات 1 تا 5 را بخوانیـد. در نتیجه هامهنگی جدیـد، چه چیزی برای 

همیشـه ناپدید خواهد شد؟

 

الـن جـی. وایـت نوشـت کـه چـه چیـزی در انتظار نجـات یافتـگان می باشـد: » چنانچه سـال های 

ابدیـت در جریـان هسـتند، مکاشـفات غنی تـر و باشـکوه تری از خـدا و مسـیح بـه ارمغـان خواهنـد 

آورد. همچنانکـه آگاهـی پیرشفـت می کنـد، محبـت، احـرام و خوشـحالی نیـز افزایـش می یابنـد. هـر 

چـه انسـان بیشـر در مـورد خـدا آگاهـی بدسـت مـی آورد، تحسـین ایشـان از شـخصیت او بیشـر 

خواهد بود. هامنطور که عیسـی در مقابل ایشـان گنج های رسـتگاری و دسـتاوردهای شـگفت انگیز 

نربد بزرگ با شـیطان را در مقابل ایشـان آشـکار می سـازد، قلب نجات یافتگان با رسسـپردگی بیشـری 
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می تپـد، و بـا دسـتی محکم تـر چنگ هـای طـال را به صـدا درمی آورنـد: و میلیون ها صدا بـرای رسودن 

 Ellen G. White, The Story of ،منـودن نـوای سـتایش متحـد خواهنـد شـد « – الـن جـی. وایـت

۴۳۳ ,۴۳۲ .Redemption, pp

ــم؟  ــدا را درک کنی ــخصیت خ ــون ش ــی اکن ــم حت ــی می توانی ــه روش های ــه چ ــا ب م
ــزی در مــورد  ــون چی ــی اکن ــا دیگــران حت ــه زندگــی در اتحــاد و هماهنگــی ب چگون

ــد؟ ــکار می کن ــدا آش ــت خ ــخصیت و ماهی ش

۴ دی      سه شنبه      

رستاخیز و روابط احیاء شده
از نخستین روزهای کلیسا، وعده بازگشت مسیح شاید بیش از هر چیز دیگر، قلب های قوم 
وفادار خدا را بویژه در میان سختی ها تقویت منود. آن ها با وجود مبارزات هراسناک و غم و درد 

تسلی ناپذیرشان، به بازگشت مسیح و متام وعده هایی که ظهور دوم در خود دارد، امید داشتند. 

اول تسـالونیکیان بـاب 4 آیـات 13 تـا 18 را بخوانیـد. در ایـن آیـات چـه وعده هایـی آمـده 

اسـت؟ ایـن چـه چیـزی در مـورد امیـد بـه روابـط احیـاء شـده می گویـد؟

 

از  یکی  گذاشت.  خواهد  تأثیر  برشیت  متام  بر  عمیق  روش هایی  به  مسیح  دوباره  آمدن 
به صدا  بزرگ  شیپور   « می باشد.  برگزیدگان  شدن  خدا جمع  ملکوت  برپایی  مهم  جنبه های 
از  از چهار گوشه جهان و  تا برگزیدگان خدا را  او فرشتگان خود را می فرستد  خواهد آمد و 
کرانه های فلک جمع کنند « )متی باب ۲۴ آیه ۳۱(. در لحظه این گردهامئی، مردگان صالح قیام 
خواهند کرد و جاودانگی دریافت خواهند منود )اول قرنتیان باب ۱۵ آیات ۵۲ و ۵۳(. » اول 
کسانی که در ایامن به مسیح مرده اند، خواهند برخاست « )اول تسالونیکیان باب ۴ آیه ۱۶(. 
این لحظه ای است که ما همه منتظر آن بوده ایم. قیام کردگان با کسانی که منتظر حضور و 
محبت ایشان بوده اند، بار دیگر متحد خواهند شد. پولس اینگونه در مورد این رویداد به وجد 
می آید: » ای مرگ، پیروزی تو کجاست و ای موت نیش تو کجا؟ « )اول قرنتیان باب ۱۵ آیه ۵۵(. 
بدن هایـی کـه در بیـامری، کهولت و از شـکل افتاده به خاک سـپرده شـدند، قیـام نخواهند 
کـرد، بلکـه جسـم هایی جدیـد، جـاودان و عالـی کـه دیگـر نشـانی از گنـاه ندارنـد کـه باعـث 
پوسـیدگی آنهـا شـده باشـد، از خـاک برخواهنـد خاسـت. مقدسـین قیـام کـرده، و کامل شـدن 
کار احیـاء توسـط مسـیح کـه منعکـس کننـده تصویـر بی عیـب خـدا کـه در خلقـت مقـدر بود 

راتجربـه می کننـد )پیدایـش بـاب ۱ آیـه ۲۶، اول قرنتیـان بـاب ۱۵ آیـات ۴۶ تـا ۴۹(. 
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در زمـان ظهـور دوم عیسـی، وقتـی کـه مـردگان نجات یافتـه قیـام می کنند، صالحیـن زنده 
بـر روی زمیـن تغییـر خواهنـد منـود و آنهـا نیـز بدن هایـی جدید دریافـت خواهند کـرد. » زیرا 
فنـا بایـد بـا بقاء پوشـیده شـود و مـرگ به حیات جـاودان ملبس گـردد « )اول قرنتیـان باب ۱۵ 
آیـه ۵۳(. بنابرایـن، ایـن دو گـروه نجـات یافتـگان، صالحین قیام کـرده و تبدیل شـده، » همراه 
بـا آنهـا در ابرهـا بـاال بـرده خواهنـد شـد تا در فضـا با خداونـد مالقـات منایند و به ایـن ترتیب 

مـا همیشـه بـا خداونـد خواهیم بـود  « )اول تسـالونیکیان بـاب ۴ آیه ۱۷(.

در عصـر علمـی مـا، حتـی برخـی از مسـیحیان سـعی دارنـد توضیحـی طبیعـی بـرای 
همـه چیـز حتـی » معجـزات « بیابنـد. وعـده رسـتاخیز چه چیـزی درباره اینکـه تنها 
کارهـای ماوراءطبیعـی خـدا می تواننـد مـا را نجـات دهنـد، بـه مـا تعلیـم می دهـد؟

۵ دی      چهارشنبه      

زمینی جدید برای نجات یافتگان
 » مـن زمینـی جدیـد و آسـامنی تـازه می آفرینـم. اتفاقات گذشـته کامـالً فرامـوش خواهند 
شـد « )اشـعیا بـاب ۶۵ آیـه ۱۷(. اشـعیا و یوحنا )مکاشـفه یوحنا بـاب ۲۱ آیه ۱( هـر دو وعده 

زمیـن جدیـد را در رؤیـا دیدند. 

به توصیف یوحنا از شـهر شـگفت آور نجات یافتگان، اورشـلیم جدید در مکاشـفه یوحنا باب 

21 آیـات 2 و 9 تـا 27 توجـه کنیـد. ایـن آیات بـه چه مفهومی در رابطه بـا اتحاد و هامهنگی 

که در این شـهر وجود خواهد داشـت، اشـاره می کند؟

 

مکاشـفه یوحنـا بـاب 22 آیـات 1 تـا 5 را بخوانیـد. نهـر حیـات کـه از تخـت پادشـاهی خـدا 

جـاری می شـود و درخـت حیـات کـه آن را می پوشـاند، دو ویژگـی مهم دیگر این شـهر جدید 

هسـتند. هـدف آنهـا بـر روی زمیـن جدیـد چه خواهـد بود؟

 

درخـت حیـات کـه آدم بواسـطه خطـاکاری دسرسـی بـه آن را از دسـت داد )پیدایـش باب ۳ 
آیـات ۲۲ تـا ۲۴(، توسـط مسـیح در اورشـلیم جدیـد احیاء خواهد شـد. دسرسـی به ایـن درخت، 
یکـی از وعده هـا بـه نجـات یافتگان می باشـد )مکاشـفه یوحنا بـاب ۲ آیـه ۷(. دوازده نـوع میوه 
آن، هـر مـاه نوعـی جدیـد، ممکـن اسـت دلیلـی را پیشـنهاد دهد کـه در زمیـن جدیـد، » در متام 
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جشـن های روز مـاه نـو و در متـام سـبت ها، مـردم از هـر قـوم و ملتـی بـرای پرسـتش مـن بـه 
اینجـا در اورشـلیم خواهنـد آمـد، خداونـد می گوید « )اشـعیا باب ۶۶ آیه ۲۳(. اشـاره به » شـفای 
ملت هـا « نیـز بـر قصـد خـدا بـه از بین بردن متـام موانع میان مـردم و بازگردانـدن برش به هدف 
اصلـی آن تاکیـد دارد: بازسـازی متـام مـردم، قبایل و ملت هـا به صورت یک خانـواده متفق که در 

هامهنگـی و صلـح زندگـی می کننـد و بـرای جالل بخشـیدن به خـدا متحد شـده اند.
» شـفای ملت هـا ظاهـراً بـه از بین بردن متـام موانع و جدایی های ملی و زبانی اشـاره دارد.... 
برگ هـای درخـت حیـات شـکاف میان ملت هـا را التیـام خواهنـد داد. ملت ها دیگر غیـر یهودی 
و بیگانـه نیسـتند، بلکـه بـه عنـوان قـوم حقیـق خـدا بـه صـورت یـک خانـواده متحـد شـده اند 
)مقایسـه کنیـد بـا بـاب ۲۱ آیـات ۲۴ تـا ۲۶(. آنچـه میـکا قرن هـا قبـل پیشـگویی منود اکنـون در 
حـال تحقـق یافـن اسـت: ’خداونـد در بیـن اقـوام جهـان داوری می کنـد. اختالفـات قدرت هـای 
بـزرگ را در دور و نزدیـک جهـان حـل می کنـد. مـردم از شمشـیرهای خود گاوآهـن و از نیزه های 
خـود ارّه می سـازند. قومـی بـه روی قوم دیگر شمشـیر منی کشـد و برای جنگ و خونریـزی آماده 
منی شـود. هـر کسـی در تاکسـتان و در زیـر سـایه درخـت انجیـر خـود، بـدون تـرس در صلـح و 
امنیّـت زندگـی خواهـد کـرد. ایـن وعـده را خداوند متعـال داده اسـت‘ )میکا باب ۴ آیـات ۳ و ۴؛ 
مقایسـه شـود بـا اشـعیا بـاب ۲ آیـه ۴(. در آنجـا در کنـار نهر حیات، نجـات یافتگان ’از همسـایه 
خـود دعـوت خواهنـد منـود‘ )زکریـا بـاب ۳ ایـه ۱۰( در زیـر درخـت حیـات بـا ایشـان بنشـینند. 
ویژگـی التیـام بخـش برگ هـای درخت متـام زخم ها - نـژادی، قومی، قبیلـه ای یا زبانـی - که برای 
 Ranko Stefanovic, — .» قرن هـا برشیـت را از هـم پاشـیده و جـدا منـود را التیـام خواهـد داد

Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation, p. 593

۶ دی      پنجشنبه      

زندگی بر روی زمین جدید

اشـعیا بـاب 35 آیـات 4 تـا 10 و بـاب 65 آیـات 21 تـا 25 را بخوانیـد. زندگـی بـا آنچـه اکنون 

تجربـه می کنیـم، چـه تفاوتـی خواهد داشـت؟

 

کتـاب اشـعیا بارهـا از چیزهـای جدیـدی بـه ما مـی گویـد: » چیزهای تـازه « )بـاب ۴۲ آیه 
۹، بـاب ۴۸ آیـه ۶(، » رسودی تـازه « )بـاب ۴۲ آیـه ۱۰(، » کارهـای تـازه « )بـاب ۴۳ آیه ۱۹(، » 
نامـی تـازه « )بـاب ۶۲ آیـه ۲(. آنچـه کـه در بـاب ۶۵ جدیـد می باشـد، انتظـام و آرایـش جدید 
همـه چیـز اسـت. در میـان متـام مخلوقـات خـدا، صلـح و هامهنگـی وجـود دارد. نفریـن های 
عهـد بـر روی زمیـن بـه دلیـل نافرمانـی و شـورش )الویـان بـاب ۲۶ آیـات ۱۴ تـا ۱۷، تثنیه باب 
۲۸ آیـه ۳۰ را ببینیـد( بـرای همیشـه از بیـن خواهنـد رفـت زیرا دیگـر گناهی وجود نـدارد. در 
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عـوض، بـرکات فـراوان خانـه هایـی بـرای زندگی و غذا بـرای لذت بـردن وجود خواهد داشـت.
زندگـی در چنیـن مـکان زیبایـی چگونـه خواهـد بـود؟ برخـی در شـگفتی هسـتند کـه آیـا 
مـا قـادر خواهیـم بـود پـس از اینکـه جسـم هایـامن جاودانگـی دریافـت کننـد و بطـور کامل 
در تصویـر خـدا احیـاء شـوند، دوسـتان و خانـواده خـود را تشـخیص بدهیـم. پـس از رسـتاخیز 
مسـیح، حواریـون وی قـادر بـه شـناخت او بودند. مریم صـدای او را تشـخیص داد )یوحنا باب 
۲۰ آیـات ۱۱ تـا ۱۶(. تومـاس ظاهـر جسـامنی عیسـی را تشـخیص داد )یوحنـا بـاب ۲۰ آیـات 
۲۷ و ۲۸(. دو شـاگرد از امائـوس رفتـار او بـر رس میـز شـام را تشـخیص دادنـد )لوقـا بـاب ۲۴ 
آیـات ۳۰، ۳۱ و ۳۵(. بنابرایـن، اگـر قـرار باشـد جسـم هـای ما مشـابه با بدن قیام کرده عیسـی 
باشـند، مـا قطعـاً قـادر خواهیـم بـود تا یکدیگـر را بشناسـیم و می توانیـم منتظر روابـط احیاء 
شـده ابـدی باشـیم. مـا بـا خیـال آسـوده مـی توانیـم فـرض کنیـم کـه روابطـامن بـا کسـانی که 
مـی شناسـیم و دوسـت داریـم و کسـانی کـه بـه مـا اهمیت مـی دهنـد، ادامه خواهنـد یافت.

» در آنجـا نجـات یافتـگان خواهنـد شـناخت و شـناخته خواهنـد شـد. محبـت و همدردی 
کـه خـدا در روح نهـاده اسـت در آنجـا بـه حقیقـی تریـن و شـیرین ترین شـکل اعـامل خواهد 
شـد. صمیمیـت خالـص بـا موجـودات مقدس، زندگـی اجتامعی هامهنـگ با فرشـتگان پربرکت 
و افـراد وفـادار از متـام سـنین کـه جامـه هـای خـود را در خون بره خدا شسـته و سـفید منوده، 
بندهـای مقدسـی کـه هـر خانـواده در آسـامن و زمین را به یکدیگـر پیوند می زنند )افسسـیان 
بـاب ۳ آیـه ۱۵( – این هـا بـه ایجاد شـادی نجات یافتـگان کمک می کنند «. – الـن جی. وایت،  

Ellen G. White, The Great Controversy, p. 677

» بنابرایـن، امیـد خـود را از دسـت نمی دهیـم . اگـر چـه وجـود ظاهری ما رفتـه رفته 
از بیـن مـی رود، وجـود باطنـی مـا روز بـه روز تازه تر می گـردد . و این رنـج و زحمت 
ناچیـز و زود گـذر، جـالل عظیـم و بـی پایانـی را کـه غیـر قابـل مقایسـه اسـت برای 
مـا فراهـم می کنـد و در ضمـن، مـا بـه چیزهـای نادیدنـی چشـم دوخته  ایـم نـه بـه 
چیزهـای دیدنـی، زیـرا آنچـه به چشـم می آید موقتی اسـت، ولـی چیزهـای نادیدنی 
تـا ابـد دوام دارنـد  « )دوم قرنتیـان بـاب 4 آیـات 16 تـا 18(. مـا در جهانی که بسـیار 
موقتـی و زودگـذر اسـت، چگونـه مـی توانیـم بیاموزیـم به افـراد دیگر بشـارت داده 

و چیزهـای کشـف نشـده و ابـدی را درک کنیم؟

۶ مهر      جمعه      

ـــزودی  ـــوش باشـــید، ب ـــی وایـــت، » بـــه ه ـــن ج ـــای ال ـــر: از نوشـــته ه ـــری فرات تفک
ـــوق را  ـــای ف ـــه ه ـــا. مقال ـــرای کلیس ـــی ب ـــاب اندرزهای ـــات ۳۵۵-۳۵۹، از کت ـــم «، صفح ـــی آی م
بخوانیـــد: » رســـتاخیز «، صفحـــات ١۰٨۲-١۰٨۴، و » آســـامن و زمینـــی جدیـــد «، صفحـــات 

ـــت. ـــی وای ـــن ج ـــارف ال ـــره املع ٨۶۳ و ٨۶۴ از دائ
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» رسـتاخیز و قیـام خداونـد مـا گواهـی مطمـنئ از پیـروزی مقدسـین خـدا بـر مـرگ و قـرب 
اسـت و ضامنتـی  مـی باشـد کـه آسـامن بـر روی کسـانی کـه جامـه هـای شـخصیت خـود را 
شسـته و آنهـا را در خـون بـره خـدا سـفید مـی کننـد، باز می باشـد. عیسـی بـه عنـوان مناینده 
نـژاد بـرشی بـه نـزد پـدر عـروج منود و خدا کسـانی را کـه تصویـر او را منعکس مـی کنند برای 

مشـاهده و سـهیم شـدن در جـالل خـود خواهـد آورد.
» خانـه هایـی بـرای زائریـن زمیـن وجـود دارد. جامـه هایـی بـرای پرهیـزکاران با تـاج های 
جـالل و نشـانه هـای پیـروزی موجود می باشـد. متـام چیزهایی که در مشـیت الهی مـا را بهت 
زده کـرده اسـت، در جهـان پیـش رو آشـکار خواهـد شـد. چیزهایی که درک آنها دشـوار اسـت 
توضیـح داده خواهنـد شـد. راز و رمـز فیـض در برابـر مـا آشـکار خواهـد شـد. در جایـی کـه 
ذهـن هـای محـدود مـا تنهـا بـا رسدرگمـی و ُخلف وعـده روبرو شـد، عالـی ترین و زیبـا ترین 
هامهنگـی را خواهیـم دیـد. مـا بایـد بدانیـم کـه محبـت ازلـی، تجربه هایی که بسـیار دشـوار 
بـه نظـر مـی رسـند را ممکـن منـود. هامنطـور که التفـات او کـه برای خیریـت ما همـه چیز را 
انجـام مـی دهـد، درک کنیـم، بـا شـادی غیـر قابـل وصـف و پرشـکوه خوشـحالی خواهیم منود 

Ellen G. White, Counsels for the Church, p. 358 ،الـن جـی. وایـت – .»

سواالتی برای بحث
1. اگــر چــه دیگــر مســیحیان )امــا نــه همــه( بــه آمــدن دوبــاره عیســی اعتقــاد دارنــد، چــه 

چیــزی دربــاره امیــد ادونتیســت بــه آمــدن دوبــاره مســیح منحصــر بــه فــرد می باشــد؟
2. دو ماهــی در حــال شــنا بودنــد کــه یکــی بــه دیگــری گفــت، » آب چطــور اســت؟ « 
ماهــی دیگــر پاســخ داد: » آب چیســت؟ «. نکتــه ایــن اســت کــه مــا مــی توانیــم بســیار 
بــه چیزهایــی کــه متوجــه نیســتیم کــه تــا چــه حــد رایــج هســتند، عــادت مــی کنیــم. بــرای 
مثــال، مــا کــه در گنــاه متولــد شــده ایــم، پــر از گنــاه هســتیم و در جهانــی گنــاه آلــود 
زندگــی مــی کنیــم، چگونــه مــی توانیــم تجربــه جدیــد شــگفت انگیــزی کــه در آســمان 
هــا و زمیــن خواهیــم داشــت را درک کنیــم؟ چــرا بــا وجــود هــر نــوع محدودیــت بایــد 

همچنــان ســعی کنیــم تــا آن را تصــور نماییــم؟
ــا  3. شــکی نیســت کــه وجــود مــا در زمیــن جدیــد هــر گونــه کــه باشــد، مــا در اتحــاد ب
یکدیگــر زندگــی خواهیــم کــرد. اکنــون مــا بــرای کمــک بــه آمــاده ســازی خــود بــرای آن زمان 

چــه کاری مــی توانیــم انجــام دهیــم؟

خالصـه: کتـاب مقـدس بـا اطمینـان از زمانـی کـه این زمیـن مجـدداً خلق خواهد شـد و 
ویرانـی هـای گنـاه بـرای همیشـه از بین خواهد رفت، سـخن مـی گوید. در نهایـت برشیت به 
هـدف اصلـی خـود بازخواهد گشـت و متـام مـردم در هامهنگی زندگـی خواهند کـرد. وحدت 
روحانـی کنونـی مـا در مسـیح، اگـر چـه کامـالً تشـخیص داده منـی شـود، در آن زمـان بـه یـک 

واقعیـت زنـده و ابـدی تبدیل خواهد شـد.
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داستانهای ایامنداران
6 مهر

یک رسی کارهایی که من دوست دارم قبل 
از مرگ انجام دهم

توسط باب اشتوآرت

دکربه چشامنم نگاه کرد.
او گفـت: »تـو رسطـان پروسـتات داری کـه غیـر قابـل جرّاحـی اسـت. فقط ۱۸ 

مـاه زنـده خواهـی بود.«
وقتـی بـه خانـه برگشـتم، مـن و خانـواده ام بـا همدیگـر لیسـتی از کارهایـی 
را کـه در ایـن ۱۸ مـاه آخرقبـل از مرگـم مـی خواسـتم انجـام دهـم تهیـه کردیـم. 
یکـی از پـر هایـم بـه مـن گفـت کـه مـی خواهـد با مـن بـه توردوچرخه سـواری 
داخـل کشـوربرود. پردیگـرم درمـورد دوی نیمـه ماراتـون در شهرسـی یَِتـل حرف 

زد. دخـرم هـم خواسـت کـه بـا همدیگـر یـک سـی دی موزیـک حـارض کنیـم.
سـپس بـا خـود فکـر کـردم »مـن مـی خواهـم چـه کار کنـم؟« جـواب سـاده 
بـود. مـن مـی خواسـتم فّعالیتهای بیشـری را برای بشـارت انجیل انجـام دهم. من 

تصمیـم گرفتـم کـه هـر مـاه حّداقـل یـک نفـر را به کلیسـا بیـاورم.
اّولیـن دعـوت مـن بعـد از دو روز اتّفـاق افتـاد، وقتـی کـه یکی از من پرسـید : 

»بـاب، رسطـان تـو در چه وضعی اسـت؟«
مـن بـه او در مـورد لیسـت فّعالیتهایـی را کـه قبـل از مرگم می خواسـتم انجام 
دهـم و دعـوت مـردم بـه کلیسـا، گفتـم. مـن گفتـم: »آیـا میـل داری به مـن کمک 

کنـی و لیسـت مـرا بـا آمـدن به کلیسـا در روز سـبت دیگـر، تکمیـل کنی؟«
زن بـا دلسـوزی بـه مـن نـگاه کـرد. اوایـن را بـه عنـوان آخریـن آرزو دیـد. او 

گفـت: »البتـه کـه خواهـم آمـد.«
مـن سـاالنه ۲۲۰۰ نفـر مشـری دارم، پـس یک فرصـت طالیـی دارم موقعی که 
آنهـا از وضعیّـت سـالمتی ام جویـا مـی شـوند. ایـن کار راحتی اسـت که آنهـا را به 

کلیسـا دعـوت کنم.
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حّداقـل دو نفر—یـک زوج متاّهل—تعمیـد گرفتـه انـد، و دخـر بزرگرشـان 
درطـی چنـد هفتـه تعمیـد خواهد گرفـت. امروز، همرش مدرسـه سـبّت کودکان 

را رهـربی مـی کنـد ودیگـر مـردم را بـه کلیسـا مـی آورد.
او بـه مـن گفـت: »مـن هدیـه ات را حفـظ خواهـم کـرد. مـن از بّچـه هـا و 

والدینشـان خواسـته ام کـه بـه کلیسـا بیاینـد.«
هرکسـی مـی توانـد یـک لیسـتی از کارهایـی را کـه دوسـت دارد قبـل از مـرگ 
انجـام دهـد، داشـته باشـد. شـاید ۲۰ سـال یا بیشـر بـه مرگت مانـده باشـد، اّما تو 
مـی توانـی امـروز بـا دعـوت کـردن کسـی بـه کلیسـا در هـر مـاه، آن کارهایـی را 
کـه در لیسـتت نوشـته ای را انجـام دهـی. تصـور کنیـد کـه اگـر هر یـک از اعضای 
بیسـت میلیـون نفـری، یـک نفر را هر سـال به کلیسـا بیاورد، چقدر رسیع کلیسـای 
ادونتیسـت روز هفتـم رشـد خواهـد کـرد. در نتیجـه عضویّت کلیسـای مـا در طی 

فقـط ۱۲ مـاه مـی تواند دو برابرشـود. 
بیسـت و هفـت مـاه ازآن روزی کـه دکـر بـه مـن گفـت کـه فقـط ۱۸ مـاه تـا 
زنـده بودنـم باقـی اسـت، می گـذرد. من مردم زیادی را به کلیسـا دعـوت کرده ام، 

و تقریبـا نصـف آنها آمـده اند.
آن لیسـت قبـل از مـرگ خیلـی با مزّه شـده اسـت. خیلی عالی اسـت وقتی که 
مـردم مـی گوینـد، »بلـه، من قصد دارم از کلیسـای شـام بازدیـد کنم.« اّمـا از همه 
لـّذت بخـش تـر، لحظـه ای اسـت کـه آنهـا واقعـا مـی آینـد. آنها تـو رت بـه آغوش 
کشـیده و بـا تـو در کلیسـا مـی نشـینند. و آنهـا قسـمتی از خانواده تو می شـوند.

باب اشتوآرت، ۶۸ ساله، کار آفرین رسیال در محل دانشکده واشینگتون.




