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آموزش مسیحی

»تـرس خداونـد آغـاز حکمـت اسـت، و 
بصیرت«)امثـال  قـدوس  آن  شـناخت 

�)1۰ :۹
دربـاره آیـه بـاال تفکر کنیـد. آیه ذکر 
شـده دارای دو مفهـوم بسـیار مرتبـط به 
هـم مـی باشـد: »تـرس« بـه عنـوان بیـم 
و هـراس، همچـون حیـرت در جـالل و 
قـدرت خداوند؛ و کلمه دیگر»شـناخت« 
دربـاره  حقیقـت  آموخـن  همچـون 
حکمـت،  ایـرنو،  از  خداونـد.  شـخصیت 
خداونـد  در  همگـی  درک،  و  شـناخت، 

ریشـه دارنـد. 
رسـاند.  مـی  را  مفهـوم  کامـالً  ایـن 
گذشـته از همـه اینهـا ، خداونـد منشـاء 
کل هسـتی اسـت، او تنهـا کسـی اسـت 

کـه همـه هسـتی را خلـق کرد و حفـظ میکند )یوحنا ۱: ۱ تا ۳؛ کولسـیان ۱: ۱۶، ۱۷(. هرچه که 
مـی آموزیـم، هـر چـه که در مـورد کوانتوم هـا، کاترپیالرها،ابرنـو اخرتها، فرشـتگان، اهریمنان، 
»متـام فرمانروایـان و قدرتهـای حاکـم در آسـامن« )افسسـیان ۳: ۱۰(، و هر آنچه که در هسـتی 
وجـود دارد، همـه بـه خاطـر خداوند اسـت. بنابراین، متام دانش راسـتین و حکمـت و ادراکات 

در نهایـت بـه رسچشـمه خداونـد متصـل هسـتند. 
کتـاب مقـدس شـفاف اسـت: »خـدا محبـت اسـت« )اول یوحنـا ۴: ۸(، کـه آنـرا خانـم اِلـن 
جـی وایـت اینگونـه رشح میدهـد: »محبت، که اسـاس خلفت و رسـتگاری اسـت، پایه و اسـاس 
آمـوزش حقیقـی مـی باشـد. ایـن در احـکام آشـکار اسـت که به عنـوان راهنـامی زندگـی به ما 
داده شـده اسـت. اولیـن و مهمرتیـن فرمـان خداوند اینسـت: »خـدای خود را با متـام دل و متام 
جـان و متـام قـدرت و متـام ذهـن خـود دوسـت بـدار و همسـایه ات را مانند جان خود دوسـت 
بـدار« )لوقـا ۱۰: ۲۷(. محبـت کـردن و دوسـت داشـن او کـه ابـدی و عالِـم و واقـف بـه همـه 
چیـز اسـت، بـا متامـی قـدرت، ذهـن، دل و جـان، بـه معنـای عالـی تریـن رشـد تـوان و قدرت. 
بدیـن معنـی کـه کل وجـود: جسـم، ذهـن، و همچنیـن دل و جـان یعنـی تصویر خداونـد باید 

ترمیـم گـردد.  )آمـوزش، صفحه ۱۶(. 
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از آنجایـی کـه خداونـد منشـاء و رسچشـمه متامی علوم راسـتین و متامـی آموزش های 
راسـتین اسـت، از ایـن رو متامـی تعالیـم مسـیحی بایـد ذهن ما را به سـوی او و مکاشـفه 
او دربـاره خـودش هدایـت کنـد. از طریـق طبیعـت، از طریـق کالِم مکتـوب خداوند، و از 
طریـق مکاشـفه مسـیح در کالم مکتـوب خداوند، هر آنچـه را که نیاز داریم تـا بدانیم، به 
مـا داده شـده اسـت، و آنـگاه برخـی رابطـه ای نجـات بخـش با خداونـد برقرار مـی کنند 
و در واقـع او را بـا متامـی جـان و دل دوسـت مـی دارنـد. حتـی طبیعـت کـه طـی هزاران 
سـال در اثـر عواقـب گنـاه آلـوده شـده، همچنـان آشـکارا از قـدرت، نیکویی و شـخصیت 
خداونـد سـخن می گویـد، و مـا آنرا از طریق بینشـی که کتـاب مقدس به مـا میدهد درک 
میکنیـم. امـا کالم مکتـوب خداونـد یعنی کتاب مقـدس که معیار کامل حقیقت می باشـد 
بزرگرتین مکاشـفه ای اسـت که میگویدخدا چه کسـی اسـت و چه کاری برای برش انجام 
داده اسـت. آیـات مقـدس، و پیـام آن در بـاره خلقت و رهایـی ، بایدکانـون اصلی آموزش 

مسـیحی باشد.
یوحنـای رسـول می گویـد که عیسـی مسـیح »آن نـور واقعی ]اسـت[ كه همـٔه آدمیان 
را نورانـی می كنـد...« )یوحنـا ۱: ۹(.بـه عبـارت دیگـر، تنهـا از طریـق عیسـی هـر انسـانی 
حیـات دارد، از طریق عیسـی مسـیح هر انسـانی پرتوهایی از نور الهـی را دریافت منوده، 

و نیـز برخـی از حقایـق متعالـی و نیکویـی را درک می کند.
بـا اینحـال، همـه مـا در یک کشـمکش و نربد عظیم هسـتیم که به موجب آن  دشـمن 
جانهـا بـه شـدت می کوشـد تا مانعـی بـر رس راه دریافت این دانـش قرار دهـد. بنابراین، 
هـر چیـز دیگـری کـه آمـوزش مسـیحی در بـر داشـته باشـد، بدیهی اسـت که بایـد در پی 
ایـن باشـد تـا بـه دانـش آمـوزان کمـک کند تـا نـوری که خـدا از آسـامن ارزانـی داشـته را بهرت 

کنند.  درک 
در غیـر اینصـورت چـه؟ هامنطـور کـه عیسـی مسـیح فرمـود: »چـه سـود دارد كـه آدم متام 
جهـان را بـربد اّمـا جـان خود را ببـازد؟« )مرقس ۸: ۳۶(. آمـوزش عالی در علـم، ادبیات، اقتصاد، 
و یـا مهندسـی چـه سـودی دارد، اگـر در نهایـت، شـام در روز قیامـت بـا دریـای آتـش مواجـه 

شـوید؟ پاسـخ واضح اسـت، آیـا اینطور نیسـت؟ 
بنابرایـن، دروس مـا در ایـن سـه ماهـه بـه بررسـی ایـن موضوع می پـردازد. مفهوم کسـب 
یـک »آمـوزش مسـیحی« چیسـت، و چگونه ما به عنوان کلیسـا مـی توانیم، به طریقی، روشـی 

را بیابیـم کـه همـه اعضـای کلیسـای ما قادر باشـند چنین آموزشـی را کسـب کنند؟ 

این دروس مدرسـه سـبت راهنامی مطالعه کتاب مقدس سـطح بزرگسـاالن، توسـط رؤسـای 
مختلف کالج ها و دانشـگاه های وابسـته به کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم واقع در امریکای 

شاملی نوشـته شده است.
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۵ – ۱۱ مهر  درس یکم  

آموزش در باغ عدن

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: پیدایـش ۲: ۷ تـا ۲۳؛ پیدایش ۳: ۱ تا ۶؛ دوم پطـرس ۱: ۳ تا ۱۱؛ دوم 

پطـرس ۲: ۱ تـا ۱۷؛ عربانیان ۱۳: ۷، ۱۷، ۲۴.

آیه حفظی: »به یادآور که قدرت خدا چقدر عظیم است؛ او معلّمی است که همتا ندارد« 
)ایوب ۳۶: ۲۲(�

اکـر شـاگردان کتـاب مقـدس، داسـتان پیدایـش باب ۱ تـا ۳ و شـخصیت های بازیگـر آن را 
میداننـد: خـدا، آدم، حـوا، فرشـتگان، و مـار. موقعیـت در باغـی بـا شـکوه در فـردوس بـه نـام 
»عـدن« واقـع شـده اسـت. چیدمان و سـیر تحـوالت داسـتان مجموعـه ای از وقایـع منطقی را 
دنبـال مـی کنـد. خداونـد مـی آفرینـد. خـدا آدم و حـوا را تعلیم می دهـد. آدم و حـوا مرتکب 

گنـاه میشـوند. آدم و حـوا از بـاغ عـدن تبعید میشـوند. 
بـا ایـن حـال، بـا نگاهـی نزدیکـرت بـه اولیـن فصـول کتـاب پیدایـش، خصوصـاً از میـان لنـز 

آمـوزش، دیـدگاه هـای بازیگـران، چیدمـان و داسـتان آشـکار خواهـد شـد.
»نظـام آموزشـی کـه در آغـاز جهـان بنیـان نهـاده شـد، قـرار بـود تـا بـرای انسـان در طـول 
تاریـخ الگویـی بشـود. بـه عنـوان تصویـری از اصـول آن، مدلـی از یـک مدرسـه در بـاغ عـدن 
تاسـیس گردیـد، کـه در خانـه اولیـن والدیـن مـا بـود. بـاغ عـدن کالس درس و طبیعـت کتـاب 
درسـی آن بـود، پـروردگار معلـم بـود و والدیـن خانـواده بـرشی، دانـش آمـوزان ایـن مدرسـه 

بودنـد« )اِلـن جـی وایـت، آمـوزش، صفحـه ۲۰(. 
پـروردگار بنیانگـذار، مدیـر، و معلـم ایـن مدرسـه نخسـتین بود. امـا هامنطور کـه میدانیم، 
در نهایـت آدم و حـوا معلـم دیگـری را بـرای خـود انتخـاب کـرده و دروس غلطـی را آموختند. 
چـه اتفاقـی افتـاد، چـرا، و چـه چیـزی را میتوانیـم از ایـن روایـت آمـوزش بیاموزیـم کـه بتواند 

امـروز در زندگـی بـه ما کمـک کند؟  

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۲ مهر – ۳ اکترب آماده شوید. 
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۶ مهر      یکشنبه      

اولین مدرسه
کامـالً قابـل درک اسـت کـه بـاغ را بـه عنـوان کالس درس ندانیم، بـه ویژه جایـی مانند باغ 
عـدن، کـه رسشـار از چیزهـای ارزشـمندی از خلقـت خداسـت که فسـاد منـی پذیـرد. از دیدگاه 
امـروزی مـا تصـور ایـن موضـوع دشـوار اسـت کـه بدانیـم، چه مقـدار ایـن موجودات سـقوط 
نکـرده، در یـک دنیـای انحطـاط نیافتـه، کـه مسـتقیامً توسـط پروردگارشـان تعلیـم داده شـده 

بودنـد، بایـد در آن »کالس درس« آمـوزش دیـده باشـند. 

پیدایـش بـاب ۲: ۷ تـا ۲۳ را بخوانیـد� چـه چیـزی در مـورد هدفمنـدی خداونـد در خلقـت، 

سـکنی دادن و بکارگیـری آدم در بـاغ عـدن توجـه شـا را جلـب مـی کنـد؟ 

 

 

خدا، مرد و زن را در شامئل خود آفرید و به آنها خانه و کاری برجسته و معنادار داد. وقتی 
تعامل و همکاری معلم- شاگرد را در نظر بگیرید، این یک رابطه ایده ال است. خداوند قابلیت 
ها و توانایی های آدم را میدانست زیرا او آدم را آفریده بود. او می توانست آدم را تعلیم دهد 

بخاطر اینکه می دانست که آدم می تواند قابلیت خود را بطور کامل درک کند. 
خـدا بـه انسـان مسـئولیتی سـپرد، امـا او همچنیـن سـعادت و خوشـبختی انسـان را مـی 
خواسـت. و شـاید مسـئولیتی که به او سـپرده شـده بود سـهمی در شـادی او ایفا کرده بود. و 
گذشـته از هـر چیـز، چه کسـی رضامندی و شـادی بدسـت منـی آورد، حتی از مسـئولیت هایی 
کـه بـه او داده شـده باشـد و آنـگاه وفادارانـه آنهـا را بـه انجـام رسـاند؟ خـدا شـخصیت آدم و 
آنچـه کـه او برای رشـد نیاز داشـت را میشـناخت، بنابراین، بـه آدم وظیفه مراقبـت و نگهداری 
بـاغ عـدن را سپرد.»سـپس  خداونـد آدم  را در بـاغ  عـدن  گذاشـت  تـا در آن  زراعت  كنـد و آن  را 
نگهـداری منایـد« )پیدایـش ۲: ۱۵(. بـرای مـا کـه فقـط در دنیای گنـاه و مرگ زندگـی می کنیم 
دشـوار اسـت تـا بدانیـم کـه کار و درس آدم باید شـامل چـه چیزهایی بوده باشـد در حینی که 

کار مـی کـرد و از خانـه بـاغ مراقبـت بعمل مـی آورد. 
در پیدایـش بـاب ۲: ۱۹ تـا ۲۳، خـدا حیوانـات را بـرای همیـاری آدم آفریـد، و همچنین حوا 
را بـه عنـوان همـر آدم آفریـد. خدا میدانسـت کـه آدم به مصاحبـت و یاری جفـت خود نیاز 

دارد، از ایـن رو زن را آفریـد.  
خـدا همچنیـن مـی دانسـت کـه انسـان رابطـه ای نزدیـک بـا او نیـاز دارد، بنابرایـن او 
فضایـی صمیمـی در محـدوده بـاغ عـدن بـرای مـراوده با انسـان ایجاد منـود. همه اینهـا بیانگر 
هدفمندی خداوند در آفرینش و عشـق و محبت او نسـبت به برشیت اسـت. بازهم، با توجه 



۶

بـه فاصلـه زیـاد بیـن مـا و بـاغ عـدن، تصـور آن مـکان کـه باید شـبیه چـه بوده باشـد، دشـوار 
اسـت، گرچـه تصـور آن بایـد مهیـج باشـد، اینطور نیسـت؟ 

اگرچــه بســیار از عــدن دور شــدیم، امــا همچنــان مــی توانیــم از طبیعــت درس هایی 
بگیریــم� برخــی از ایــن درس هــا چــه هســتند و چگونــه میتوانیــم از آنهــا بهــره ببریم 

در حالــی کــه آنهــا را از طریــق لنزهــای آیــات  کتــاب مقدســی تعبیــر مــی کنیــم؟ 

۷ مهر      دوشنبه      

َسَک کشیدن
یکی از تفریحات  بزرگ برای بسیاری از معلامن چیدمان کالس های درس آنان است: آویزان 
کردن تابلوهای اعالنات، مرتب کردن لوازم، و آراسن فضاها در مطلوب ترین شکل. هنگامیکه 
ما با دیدگاه خداوند کالس باغ عدن را نگاه می کنیم، می بینیم که او با دلسوزی و مراقبت 
محیط آموزشی را برای آدم و حوا آماده کرده بود. او دوست داشت تا محیطی زیبا آنها را 
احاطه کند. میتوانیم تجسم کنیم که گلها، پرندگان، حیوانات، و درختان چه محیط زیبایی را 

برای آدم و حوا بوجود آورده بودند تا بیشرت درباره جهان و خالق آن بیاموزند.
بـا ایـن وجـود یـک تغییـر ناگهانـی از باب ۲ پیدایـش به بـاب ۳ پیدایش رخ داده اسـت. ما 
فهرسـتی از کلیـه بـرکات و نعمـت هایـی کـه خداونـد بـا نیـت الهـی ایجـاد کـرده بـود را تهیه 
کردیـم. امـا در پیدایـش ۳: ۱ نیـز نسـبت بـه آزادی انتخـاب انسـان آگاه میشـویم کـه توسـط 
خـدا مهیـا شـده بـود. حضـور مار بـه عنـوان »مکارترین و حیلـه گرتریـن جانور صحـرا«، خارج 
شـدن از زبانـی اسـت کـه قبالً بـکار رفته بـود. کلامتی ماننـد »خیلی خوب« و »رشم نداشـتند« 
و »دلپذیـر« صفـت هایـی هسـتند کـه بـرای توصیف خلقـت خداونـد در فصل هـای قبل بکار 
رفتـه انـد. ولـی حـاال بـا وجـود مار، لحـن تغییر می کنـد. کلمه »زیـرک« همچنیـن در برخی از 

نسـخه هـا بـه عنـوان »حیلـه گر یـا مکار« ترجمه شـده اسـت. 
بطور ناگهانی عنرصی منفی به آنچه که تا حاال کامل محض بوده معرفی می شود.

در همسـنجی، کتـاب پیدایش خداونـد را بعنوان متضاد با »مکر« معرفـی میکند. انتظارات 
خداونـد از ایـن زوج در بـاغ عـدن بطـور برجسـته ای رصیـح و واضـح اسـت. مـا از فرمان خدا 
در پیدایـش بـاب ۲: ۱۶، ۱۷ مـی دانیـم کـه او یـک قانـون کلیـدی تعیین کـرد که میبایسـتی از 

آن پیـروی کننـد، و آن هـم ایـن بـوده که از درخـت ممنوعه میـوه ای نخورند. 
فارغ از این که چه چیزی از این داستان استنباط کنیم، یک چیز برجسته بود: آدم و حوا به 
عنوان موجوداتی بودند که از دیدگاه اخالقی با آزادی اختیار خلق شده بودند، موجوداتی که 
قادر بودند تا بین اطاعت و نافرمانی یکی را انتخاب کنند. از ایرنو، درست از هامن ابتدا، حتی 

در دنیای قبل از گناه، ما میتوانیم این واقعیت را در آزادی اختیار برش ببینیم.



۷

در پیدایـش فصـل ۳: 1 تـا ۶، ترشیحاتـی را بررسـی کنیـد که مـار از آنها اسـتفاده، و بعداً حوا 

آنهـا را تکـرار کـرد� در بـاره اطالعاتـی کـه مـار بـه حـوا ارائـه مـی کنـد، چـه چیزی توجه شـا 

را جلـب میکنـد؟ دربـاره نظـر حـوا نسـبت بـه درخـت شـناخت خوب و بـد، چه چیـزی توجه 

شـا را جلـب مـی کند؟  

 

در پیدایـش ۲: ۱۷، خداونـد بـه آدم گفـت اگـر از میـوه درخت شـناخت خـوب و بد بخورد 
»مطمئنـاً خواهـد مـرد«. وقتـی حـوا در پیدایـش باب ٣ آیـه ٣، فرمـان را تکرار کـرد، او تاکید و 
شـدت فرمـان را ابـراز نکـرد و واژه »مطمئنـاً« را حـذف منـود. در پیدایش ۳: ۴ مـار در ضدیت 
محـض بـا خداونـد، آنچـه را کـه خـدا گفتـه بـود تحریـف کرد. بنظـر گرچه حـوا از خـدا در باغ 
تعلیـم یافتـه بـود، ولـی او آنچـه را کـه آموخته بود آنطـور که باید جـدی نگرفته بـود، با توجه 

بـه لحـن زبانـی که او بـکار برد. 

۸ مهر      سه شنبه      

از دست دادن پیغام
هامنطـور کـه در درس دیـروز دیدیـم، بـر خالف دسـتور واضح  خداوند، حـوا، حتی از زبان 
خـودش، آنچـه را کـه آموختـه بـود را بـی رمق سـاخت. اگرچه حوا هـر آنچه که خداونـد به او 
گفتـه بـود را بـه غلـط تعبیر نکرد، ولی آشـکار اسـت کـه او آنرا بـه اندازه کافی جـدی نگرفت. 

بـه سـختی می تـوان در مورد پیامدهـای اقدامـات او مبالغه کرد.
بنابرایـن، وقتـی حـوا بـا مـار روبـرو شـد، بـرای مـار آنچـه را کـه خداونـد در مـورد درختان 
بـاغ عـدن گفتـه بـود ]امـا نه بطور دقیـق[ تکرار کـرد )پیدایـش ۳: ۲، ۳(. البته ایـن پیغام، برای 
مـار خـرب جدیـدی نبـود. مـار با فرمان آشـنا بـود و از ایـرنو کامالً بـرای تحریف فرمـان خداوند 

آمـاده بـود، و از معصومیـت حـوا برای شـکار او اسـتفاده کرد.

پیدایـش بـاب ۳: 4 تـا ۶ را بررسـی کنیـد� عـالوه بـر تکذیب مسـتقیم آنچـه که خداونـد گفته 

بـود، مـار چـه چیـز دیگـری را بیـان کـرد، کـه بدیهی اسـت، توانسـت حـوا را فریب دهـد؟ او 

بـرای فریـب حـوا از چـه اصولی سـوء اسـتفاده کرد؟ 

 

از پیغام و فرمان خداوند به آنها درست نیست، حوا  وقتی مار به حوا گفت که بخشی 
میتوانست نزد خداوند برود و با او مشورت کند، و درباره صحت امر خداوند از او بپرسد. نکته 
زیبا و خوبی در مورد آموزش در باغ عدن وجود دارد: دسرتسی شاگردان به معلم توانایشان 



۸

مطمئناً فراتر از هر چیزی بود که اکنون می توانیم بر روی زمین تصور کنیم. اما، حوا به جای 
دوری جسن از مار، و به جای جستجوی کمک های الهی، سخن مار را می پذیرد. پذیرش سخن 

مار از سوی حوا، مستلزم شک و تردید حوا به خداوند و سخنان او بود. 
در عیـن حـال، آدم نیـز در رشایطـی بغرنـج رسگـردان شـده بـود. »آدم فهمیـد کـه یـاور 
زندگیـش از فرمـان خداونـد رسپیچـی کـرده اسـت، و تنهـا ممنوعیتـی را کـه خداوند بـه عنوان 
آزمـون وفـاوداری و محبـت آنـان نسـبت بـه خویـش تعییـن کـرده بـود را نادیده گرفته اسـت. 
ذهـن او بشـدت پریشـان شـده بـود. او از ایـن کـه چـرا به حـوا اجازه داده اسـت تـا از کنار او 
دور شـود ماتـم زده شـد. امـا حـال، آنچـه نبایـد رخ دهـد، اتفـاق افتاده بـود؛ و او بایـد از حوا 
که در مصاحبت و همنشـینی او شـاد و خرسـند بود، جدا شـود. او چگونه میتوانسـت از حوا 
جـدا شـود؟« )اِلـن جـی وایت، مشـایخ و انبیـا، صفحه ۵۶(. متاسـفانه گر چه او فرق درسـت را 

از غلـط مـی دانسـت ولـی او نیز انتخاب اشـتباهی داشـت.

در اینجــا بــه ایــن طعنــه فریــب دهنــده بیندیشــید: مــار می گویــد کــه اگــر آنهــا از 
میــوه درخــت ممنوعــه بخورنــد، می تواننــد »همچــون خــدا« شــوند)پیدایش ۳: ۵(� 
امــا آیــا پیدایــش 1: ۲۷ نمــی گویــد کــه آنهــا  شــبیه خداونــد بودنــد؟ ایــن مطلــب در 
بــاره اینکــه چگونــه مــی توانیــم بــه ســادگی فریــب بخوریــم و چــرا ایمــان و اطاعــت 
تنهــا مامــن و حفــاظ ماســت، حتــی هنگامــی کــه بهتریــن آمــوزش را دیــده باشــیم، 

همانگونــه کــه آدم و حــوا از برخــوردار بــوده انــد چــه مــی گویــد؟

۹ مهر      چهارشنبه      

بدست آوردن دوباره آنچه که از دست رفته بود
هنگامیکـه آدم و حـوا تصمیـم گرفتنـد پیـام و سـخن مـار را بپذیرنـد و پیـرو او باشـند، در 
میـان بسـیاری از پیامدهـای دیگـر، بـا تبعیـد از کالس درس خداوند مواجه شـدند. بـه این فکر 
کنیـد کـه آدم و حـوا بخاطـر گناهـی کـه مرتکـب شـدند، چـه چیزهایـی را از دسـت دادنـد. با 
درک سـقوط بهـرت میتوانیـم هدف آمـوزش  را در عرص حارض درک کنیـم. علیرغم تبعید آنان از 
بـاغ عـدن، زندگـی در یـک دنیای فانی ما را بسـوی هدف جدیـدی برای آموزش سـوق میدهد.  
اگـر آمـوزش قبـل از سـقوط انسـان در گنـاه، طریـق خـدا بودتـا آدم و حوا بـا او و خصلت 
او و نیکوئـی او آشـنا شـوند، پـس، بعـد از اخـراج آنـان، کار آمـوزش بایـد ایجـاد رابطـه مجـدد 
برشیـت بـا آن چیزهـا باشـد و همچنیـن خلقـت مجـدد مابه شـباهت خداونـد باشـد. علیرغم 
حـذف فیزیکـی حضـور آنان از حضـور خداوند، فرزندان خـدا همچنان می تواننـد او و خیریت 
هـای او و محبـت او را بشناسـند. از طریـق دعـا، خدمت و مطالعـه کالم او، میتوانیم به خدای 

خـود نزدیـک شـویم، هامنطـور کـه آدم و حـوا در بـاغ عدن بـه او نزدیـک بودند. 



۹

خرب خوب اینست که به خاطر عیسی مسیح و نقشه نجات، همه حیات ابدی را از دست 
نخواهند داد. ما به رستگاری و احیای مجدد امید داریم. پس آموزش مسیحی باید هرچه بیشرت 
شاگردان را بسوی عیسی  مسیح هدایت کند و آنچه او برای ما انجام داده و احیایی که به ما 

ارزانی می کند.

دوم پطرس باب 1: ۳ تا 11 را بخوانید� با توجه به آنچه که برش هنگام ترک و تبعید از باغ 

عدن از دست داد، ما از این آیات دلگرم کننده مطالب زیادی را درک می کنیم� پطرس از ما 

میخواهد که چه کاری را انجام دهیم، اگر احیای تصویر خداوند را در زندگی خود میخواهیم؟ 

 

 

از طریـق عیسـی مسـیح »هـر آنچه را که برای حیات و خداپرسـتی نیاز داریـم« به ما داده 
شـده اسـت. چـه وعـده خوبی! پطـرس برخی از صفاتی را که باید داشـته باشـیم، نـام می برد: 
ایـامن، تقـوا و معرفـت، خداشناسـی، خویشـتنداری، پایـداری و بردبـاری. همچنیـن توجه کنید 
کـه علـم یکـی از چیزهایـی اسـت کـه پطـرس به آن اشـاره مـی کنـد. البته ایـن ایده بـه علم و 
دانش راسـتین منتهی می شـود، که دانش شـناخت مسـیح اسـت و از این رو نه تنها شـبیه او 

مـی شـویم بلکـه مـی توانیم بایسـتیم تا دانـش او را با دیگـران به مشـارکت بگذاریم. 

لحظــه ای در مــورد ایــن واقعیــت بیاندیشــید کــه درخــت ممنوعــه همــان درخــت 
ــاره ایــن کــه چــرا همــه دانــش هــا  »شــناخت نیــک و بــد« بــود� ایــن مطلــب درب
خــوب نیســتند چــه مــی گویــد؟ چگونــه میتوانیــم تفــاوت بیــن نیــک و بــد را بدانیــم؟ 

۱0 مهر      پنجشنبه      

خوار کننده اقتدار
برخـی از افـراد در کالس درس »شـاگردان بالفطـره یـا طبیعـی« در نظـر گرفتـه مـی شـوند. 
آنهـا بـه نـدرت نیـاز بـه مطالعـه دارنـد تا منـرات عالی کسـب کننـد. آنها بـه راحتـی مطالب را 
درک مـی کننـد و یـاد میگیرنـد. بـه نظـر می رسـد دانـش آنـان »عصـای« آنـان اسـت. بااینحال، 
دوم پطـرس بـاب ۱ و ۲ ایـن نکتـه را آشـکار مـی سـازد کـه آمـوزش مـا در مسـیح برای کسـانی 
اسـت کـه خـود را وقـف خواهنـد منـود تجربـه ای از یک فرصـت برابـر و بدون تبعیض اسـت. 
سـخنان تشـویق کننـده دوم پطـرس بـاب یکـم، در تضـاد بـا هشـدار هـای وحشـتناک دوم 

پطـرس بـاب دوم میباشـد. 
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دوم پطـرس بـاب ۲: 1 تـا 1۷ را بخوانیـد� او در اینجـا چـه سـخنان قدرمتنـد و نکوهـش کننده 

ای را بیـان مـی کنـد؟ در عیـن حال، در میان این هشـدارها و سزنشـهای رصیح و شـدید، چه 

امیـد بزرگـی به ما وعده داده شـده اسـت؟ 

 

توجـه کنیـد کـه پطـرس در آیـه ۱۰ دربـاره کسـانیکه اقتـدار خـدا را خـوار مـی شـامرند، 
صحبـت مـی کنـد. ایـن موضـوع همچنیـن، رسزنـش و مالمـت شـدیدی بـرای واقعیـت امـروز 
دوران مـا اسـت. مـا بـه عنـوان بدنـه کلیسـا بایـد بـر روی مفهـوم سـطوح مشـخصی از اقتـدار 
مترکـز و کار کنیـم )نـگاه کنیـد بـه عربانیـان ۱۳: ۷، ۱۷، ۲۴(، و مـا فراخوانـده شـده ایـم تـا تابع 
آنـان باشـیم، حداقـل، تـا حـدی که آنها خودشـان نسـبت بـه خداوند وفـاودار و متعهد باشـند. 
با اینحال، در میان این نکوهش و محکومیت شدید، پطرس در آیه ۹، به نقطه مقابل آن اشاره 
می کند. او می گوید، با اینکه خداوند قادر است کسانی را که فریب و وسوسه را انتخاب کرده 

اند، از بین بربد، اما»خداوند می داند چطور نیک مردان را از وسوسه ها و آزمایش ها برهاند«.
ممکـن اسـت کـه بخشـی از آمـوزش ما در مسـیحیت نه تنها وسوسـه را دور مـی کند بلکه 
همچنیـن مـی آمـوزد کـه خـدا مـی توانـد بـا روشـهای بسـیاری مـا را از وسوسـه هـا برهانـد و 
همچنیـن مـا را از آنچـه که هشـدار داده اسـت محافظـت مناید که »پنهانـی بدعت های مهلک 

خواهنـد آورد« )دوم پطـرس ۲: ۱(.
و همچنیـن، از آنجایـی کـه خـوار کننـده اقتـدار خداونـد بسـیار محکـوم و نکوهـش شـده 
اسـت، آیـا آمـوزش مسـیحی مـا نبایـد از طریـق تعلیـم صحیـح درک، تسـلیم، و اطاعـت از 

»رهربانـی ]باشـد[ کـه کالم خـدا را بـرای شـام بیـان مـی کننـد؟« )عربانیـان ۱۳: ۷(. 
با اینکه منی توان گفت که آدم و حوا اقتدار خدا را خوار شمردند، اما در نهایت تصمیم 
گرفتند تا نافرمانی کنند و از اقتدار او رسپیچی کنند. و آنچه که منجر به این تخطی بسیار 
شوم و زیان آور آنان شد، اینست که عمل آنها در تضاد آشکار با اقتدر خداوند، سخنان او، و 

خود خداوند بود، کسی که برای نیکویی و خیریت خوِد آنان کارهای زیادی انجام داده بود.

بیشــتر بــر روی مســئله اقتــدار خداونــد تعمــق کنیــد، نــه فقــط در کلیســا و یــا در 
خانــواده، بلکــه بطــور کلــی در زندگــی� چــرا اقتــدار و حاکمیــت خداونــد، هــم در 
ــم اســت؟ پاســخ هــای  ــودن، بســیار مه ــل ب ــح و هــم در تســلیم کام اعمــال صحی

ــد�   ــان بگذاری ــا کالس در می خــود را در روز ســبت ب

۱۱ مهر      جمعه      

داشتند  قرار  پدرانه خدا  مراقبت  تنها تحت  نه  فراتر: »زوج مقدس  اندیشه هایی 
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بلکه به عنوان شاگردان، از سوی خالق دانای مطلق تعلیم می یافتند. فرشتگان با آنان مالقات 
کرده و به ایشان اطمینان داده بودند که بدون هیچ مانعی می توانند با خالق خود مصاحبت 
داشته باشند. آنان رسشار از قدرتی بودند که به وسیله درخت حیات به ایشان داده شده بود 
و قدرت عقالنی ایشان کمی کمرت از فرشتگان بود. ارسار کائنات و » اعامل شگفت انگیز او 
که  در علم، کامل است « )ایوب ۳٧: ۱۶(، منبع پایان ناپذیر علم و سعادت را در اختیار ایشان 
قرار داده بود. قوانین و عملکرد طبیعت که مطالعه آن انسان را برای شش هزار سال به خود 
مشغول کرده است، از سوی خالق و حافظ جهان برای ایشان آشکار شده بود. آنان با برگ و 
گل و درخت گفت و شنود می کردند و از زندگی هر کدام ارسار مربوط به حیاتش را درک می 
کردند. آدم با هر موجود زنده از غول آساترین موجودی که در آب ها شنا می کرد تا ریزترین 
حرشه ای که در پرتو آفتاب معلق است آشنا بود. او متامی موجودات را نامگذاری کرده بود و 
با طبیعت و خلق و خوی آنان آشنا بود. شکوه و جالل خدا در آسامنها، سیارات بی شامر در 
چرخش منظمشان، » موازنه ابرها « ارسار مربوط به نور و صدا، روز و شب، همه برای مطالعه 
والدین اولیه ما گشوده بود. بر روی هر برگ درختان جنگل و یا هر سنگ کوهستان، در هر 
ستاره درخشان، در هوا و در زمین، نام خداوند نوشته شده بود. نظم وترتیب و آهنگ خلقت 
از حکمت و قدرت بیکران خداوند با ایشان سخن می گفت. آنان همواره چیزهایی را کشف 
می کردند که دلهایشان را از محبت خدا لربیز می کرد و احساس حمد و شکرگزاری را در باطن 

ایشان برمی انگیخت«.

سؤاالتی برای بحث
1� اگـر خـدا از ابتـدا قصـد داشـت تا مدرسـه/ کار، فرصتی برای روبرو شـدن بشـر با 
وی و خلقـت او باشـد، آیـا همچنـان  مـا امـروزه در کار و شـغل خـود بـه این هدف 
خداونـد توجـه و عمـل مـی کنیم؟ چگونه میتوانیـم از طریق حرفه خود )با دسـتمزد، 

تحصیـالت، داوطلبانـه، خدمـت، و غیـره( با خداوند بهتر آشـنا شـویم؟ 

۲� هنگامیکــه مــا حیلــه گــری ابلیــس در بــاغ عــدن را در نظــر میگیریــم، بــه راحتــی 
ــوا  ــویم� آدم و ح ــد ش ــم ناامی ــود میتوانی ــانی خ ــف انس ــن ضع ــر گرفت ــا در نظ ب
میدانســتند کــه خداونــد بــه آنــان نزدیــک اســت، بــا اینحــال، آنهــا ســخنان نصــف 
نیمــه حقیقــت مــار را پذیرفتنــد� چگونــه مــا کــه از چنیــن نزدیکــی فیزیکــی بــا او 
محــروم شــده ایــم، هنــوز میتوانیــم از قــدرت او بهــره منــد شــویم تــا بــه مــا کمــک 

کنــد بــر وسوســه غلبــه کــرده و از آن ســربلند بیــرون بیاییــم؟ 

۳� در مــورد  مســئله  اقتــدار و اینکــه چــرا اطاعــت از آن بســیار مهــم اســت، بحــث 
و گفتگــو کنیــد� چــه اتفاقــی مــی افتــد هنگامیکــه خطــوط اقتــدار و حاکمیــت محــو 
و نادیــده گرفتــه شــوند؟ چگونــه مــی تــوان از اقتــدار سوءاســتفاده کــرد و چگونــه 

میتــوان بــه آن پاســخ داد وقتــی کــه وجــود دارد؟  



1۲

داستانهای ایانداران

کمک به کشیش پریشانحال
توسط گابریل گولئا

کشیشـی کـه اهـل رومانـی بـود بخاطر مشـکلی که برایـش پیش آمـده بود نزد 
مـن آمـد و گفـت: »آیـا مـی توانـی بـه اعضای کمیسـیون بررسـی بگوئی که شـغل 
خوبـی دارم و از سـطح تحصیـالت خوبـی برخـوردارم و آنـان را متقاعـد کنـی تـا 

اینکـه بتوانـم دوره دکـرتا را رشوع کنـم؟«
کشـیش بـرای گذرانـدن دوره الهیات در دانشـگاه اسـتارزبرگ واقع در فرانسـه 
ثبـت نـام کرده بود، اما کمیسـیون بررسـی برای بخـش دکرتا به این تصمیم رسـیده 
بودنـد کـه او نخسـت بایـد دوبـاره یـک سـال از دوره لیسـانس را تکـرار کنـد. من 
دانشـجوی سـال دوم دکـرتا بـودم، و وقتـی کـه پـی بردیـم هـر دو اهـل رومانـی 
هسـتیم بـا هـم رفیـق شـدیم. از کشـیش بـا لبخنـدی پرسـیدم: »آیـا به خـدا ایامن 

داری؟«
او متعجـب شـد و گفـت: »البتـه کـه به خدا ایـامن دارم!« گفتم:»آیـا به قدرت 
دعـا ایـامن داری؟« کشـیش گفت:»بـاور دارم کـه خـدا مـی توانـد معجـزه کنـد.« 
گفتـم:»در مـورد آییـن یـا دیگـر مراسـم مذهبـی صحبت منی کنـم. خدا مـی تواند 

جـواب دعایـامن را بدهـد وقتـی مسـتقیامً بـه او بگوئیم.«
از  گفتم:»قبل  کند.  دعا  من  با  تا  کردم  درخواست  کشیش  از  بعد،  روز  چند 
اینکه از پروفسورها درخواست کنم، باید در باره این موضوع دعا کنیم«.  کشیش 

موافقت منود.
مـن تصمیـم گرفتـم کـه تـالش نکنـم تـا  پروفسـورها را متقاعـد نسـازم کـه 
مقـررات را بخاطـر کشـیش تغییـر دهنـد بلکـه در عـوض بـه آنـان نشـان دهم که 
نظـام تحصیلـی رومانـی بـا اسـتانداردهای کشـور فرانسـه همخوانـی دارد. مـن بـا 
تـک تـک پروفسـورهای عضـو هیئت بررسـی نشسـتی داشـتم. هرکدام قـول دادند 
تـا موضـوع مـورد نظـر را در نشسـت بعـدی بررسـی کننـد. نتیجـه ایـن شـد کـه 
پروفسـورها دانـش کشـیش را در مصاحبـه ای ویـژه محـک زدنـد و او را برای دوره 

دکـرتا پذیرفتنـد. مـا از خـدا بـه خاطـر معجـزه سپاسـگزاریم!
با گذشـت دو سـال از آن پس، دوسـتی مان به رشـد و شـکوفائی رسید. کشیش 
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اغلـب اوقـات بـه خانـه مـان مـی آمـد و حـرف مـی زدیـم، غذا مـی خوردیـم و به 
همـراه خانـواده ام عبـادت مـی کردیـم. امـا در سـومین سـال تحصیلـی ، کشـیش 
اعـالم کـرد کـه مـی خواهـد تـرک تحصیل کنـد. او گفـت: »من شـغل جدیـدی پیدا 

کـرده ام. مـن بـه عنـوان دبیـر کل امـور مذهبی رومانـی منصوب شـده ام«.
او بـه مقـام عالـی امـور مذهبـی دولـت رومانـی رسـیده بـود. شـام شـام هرگز 

منـی دانیـد کـه گفتـار و کردارتـان چه تاثیـر عمیقـی دارد. 
بـه محـض شـنیدن اینکـه یـک کشـیش بـه دبیـر کلـی امـور مذاهـب رسـیده، 
برخـی از ادونتیسـتها در رومانـی نگران محدودیتها بر آزادی مذهبی شـدند؛ بویژه 
بـر ضـد اعضـای شـاخه هـای مذهبـی کوچکی همچـون  کلیسـای ادونتیسـت روز 
هفتـم. امـا هیـچ سـخت گیـری جامـه عمـل نپوشـید. در واقع، کشـیِش وزیر شـده 
بـا متامـی عقایـد مذهبـی بینهایـت منصفانـه و عـاری از تبعیـض رفتـار مـی کـرد. 
بعـد از اینکـه در کارش مسـتقر شـد، بـه شـوخی از او خواسـتم تا بـرای یک عکس 
یـادگاری بـه دفـرت محل کارش بـروم. با او گفتـم: » می خواهم به بچه هایم نشـان 
دهـم کـه بـا یـک فـرد معـروف آشـنایی دارم«.  او خندیـد و گفـت: »هـر وقت که 

خواسـتی بیـا«.  دوسـتی ما تـا امـروز همچنان ادامـه دارد.

گابریل گولیا دبیر اجرائی اتحادیه فرانسـه بلژیک که در پاریس، فرانسهمسـتقر 
باشد. می 
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۱۲ – ۱۸ مهر   درس دوم   

خانواده

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: پیدایـش ۳: 1 تـا 1۵؛ دوم قرنتیـان 4: ۶؛ لوقا 1: ۲۶ تـا ۳۸؛ متی 1: 

1۸ تـا ۲4؛ افسسـیان 4: 1۵؛ اول یوحنـا ۳: 1۸؛ تثنیه ۶

آیـه حفظـی: »پـرم، بـه رهنمـود پدر خویـش گـوش را ده و تعلیم مـادر خویـش را ترک 
منا« )امثـال 1: ۸(�

بـه عنـوان بـرش، ما همیشـه در )وضعیـت ایده آل( در حـال یادگیری هسـتیم. در حقیقت، 
زندگـی خود یک مدرسـه اسـت. 

»از هـامن دوران اولیـه، ایامنـداران در ارسائیـل توجـه زیـادی بـه آمـوزش جوانـان داشـتند. 
خداونـد چنیـن هدایـت کـرده بـود که حتـی از دوران کودکـی، فرزنـدان باید در مـورد نیکویی 
و بزرگـی او آمـوزش ببیننـد بخصـوص هامنگونـه در احـکام او آشـکار گردیـده بـود و در تاریخ 

ارسائیـل نشـان داده شـده بود. 
رسود و دعـا، و درس هائـی از کالم مقـدس بایـد بـا اذهـان آمـاده تعلیم تطابق داده شـوند. 
پـدران و مـادران بـه فرزنـدان خـود تعلیـم مـی دادنـد که احـکام خدا تجلی شـخصیت اوسـت 
و اینکـه اگـر آنـان اصـول رشیعـت او را در قلبهـای خـود بپذیرنـد، تصویر خـدا در ذهن و روح 
آنـان ترسـیم میشـود. بخـش اعظـم تعالیـم بطـور شـفاهی بودنـد؛ امـا همچنیـن جوانـان یـاد 
مـی گرفتنـد تـا نوشـته هـای عـربی را بخواننـد؛ و طومارهـای دسـت نوشـته عهـد عتیـق بـرای 

مطالعـات آنـان در دسـرتس بـود« )آرزوی اعصـار، صفحـه ۶۹(. 
در بخـش اعظـم تاریـخ بـرش، آمـوزش غالبـاً در خانـه صـورت می گرفـت. کتـاب مقدس در 
مـورد آمـوزش در خانـواده چـه مـی گویـد، و چـه اصولـی از آن را میتوانیم برای خودمـان بکار 

گیریـم، بـدون در نظـر گرفـن اینکـه وضعیـت خانوادگی ما چه باشـد؟ 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۹ مهر – ۱0 اکترب آماده شوید. 



1۵

۱۳ مهر      یکشنبه      

اولین خانواده 
در نخسـتین صفحـات کالم مقـدس بـه مـا در مـورد نـوع آمـوزش در خانواده کـه در دوران 
اولیـه تاریخ برش رواج داشـته، توضیحات زیادی داده نشـده اسـت، گرچه  مـی توانیم اطمینان 

یابیـم کـه آموزش در سـاختار خانواده جای داشـت. 
»کانـون نظـام آموزشـی ایجـاد شـده در بـاغ عـدن ، در خانـواده بـود. آدم »پـر خـدا« 
بود)لوقـا ۳: ۳۸(، و فرزنـدان اعلـی علییـن، از پدرخـود درس مـی گرفتنـد.  بـه معنـای واقعـی 
آنهـا در یـک مدرسـه خانوادگـی آمـوزش مـی یافتنـد« )اِلـن جـی وایـت، آمـوزش، صفحـه ۳۳(. 
گرچـه دقیقـاً منـی دانیـم چـه آموختنـد ولـی مـی توانیـم خاطر جمـع باشـیم که تعالیـم، با 

شـگفتیهای خلقـت و پـس از گنـاه، دربـاره برنامه رسـتگاری رس و کار داشـتند. 

متـون ذیـل بـه مـا چـه مـی آموزنـد، و چـرا اینهـا بخشـی مسـلم از آموزشـی بودند کـه آدم و 

حـوا بـه فرزنـدان خـود ارزانـی داشـتند؟ پیدایش بـاب 1 و۲؛ پیدایش ۳: 1 تـا 1۵؛ دوم قرنتیان 

4: ۶؛ لوقـا 1۰: ۲۷؛ غالطیـان ۳: 11؛ مکاشـفه ۲۲: 1۲� 

 

»نظـام آموزشـی کـه در آغـاز پیدایـش جهـان بنیـان نهـاده شـده بـود، قـرار بود تـا الگویی 
بـرای متامـی نسـل ها باشـد. بـه عنـوان تصویری از اصـول آن، مدل مدرسـه در باغ عـدن ایجاد 

شـد کـه خانـه اولیـن والدیـن ما بـود«) اِلن جـی وایـت، آموزش، صفحـه ۲۰(.
آمـوزش مسـیحی متعهـد اسـت تـا خانـواده هـا و اعضـا را در اصـول اعتقـادی، عبـادت، 
تربیـت، هـم نشـینی، بشـارت ، و خدمـت آموزش دهـد. خانه مکانی اسـت که شـام به اعضای 
خانـواده خـود بـرای درک محبـت و وعـده هـای خداوند خدمت مـی کنید. در کانـون خانواده 
اسـت کـه مسـیح بـه عنـوان پـروردگار و نجـات دهنـده و یـک دوسـت بـه فرزنـدان معرفـی 
میشـود، و مکانـی کـه کتـاب مقـدس به عنـوان کالم خـدا نگاه داشـته میشـود. خانـواده جایی 

اسـت کـه شـام در آن چگونگـی یـک رابطـه سـامل بـا پـدر آسـامنی را الگوبـرداری مـی کنید. 
در پیدایـش بـاب ۴: ۱ تـا ۴، قائـن و هابیـل را داریـم کـه هدایای خود را بـه حضور خداوند 
مـی آورنـد. مسـلامً میتوانیـم حـدس بزنیم که آنـان معنی و اهمیـت هدایا را به عنوان بخشـی 
از آمـوزش خانوادگـی در خصـوص برنامه رسـتگاری آموختـه بودند. البته، هامنطور که داسـتان 
نشـان میدهـد، آمـوزش خوب همیشـه بـه نتیجه ای کـه فرد بـه آن امید دارد، منجر منی شـود. 

موقعیــت خانــه شــما هرچــه کــه باشــد، چــه گزینــه هایــی را میتوانیــد بــکار بگیریــد، 
تــا بتواندمحیطــی باشــد کــه حقیقــت در آن تعلیــم و مکانــی بــرای پیشــرفت باشــد؟ 
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۱۴ مهر      دوشنبه      

کودکی مسیح
کتـاب مقـدس در مـورد کودکـی مسـیح جزئیـات کمی به مـا میدهد. بخش اعظم آن سـالها 
در پـرده ارسار قـرار دارد. بـا اینحـال، در خصـوص خصایـل والدیـن زمینـی او یعنـی مریـم و 
یوسـف دیـدگاه هایـی داده شـده اسـت و آنچه کـه درباره آنان فرا مـی گیریم تا انـدازه ای در 

ترشیـح کودکـی و آمـوزش اولیه او کمـک کند.

آیـات ذیـل کـه به مریم و یوسـف مـی پردازندچه دیدگاهـی در خصوص نحوه آموزش مسـیح 

توسـط والدین او ارائـه می کنند؟   

لوقا 1: ۲۶ تا ۳۸  

لوقا 1: 4۶ تا ۵۵  

متی 1: 1۸ تا ۲4  

از طریـق ایـن آیـات مـی توانیـم ببینیم که مریم و یوسـف هر دو یهودیانی بـا ایامن بودند 
و بـا اطاعـت از احـکام و فرامیـن خداونـد زندگـی میکردنـد. در واقـع، هنگامی کـه خداوند به 
نـزد ایشـان آمـد و در مـورد آنچـه کـه قرار اسـت بـرای آنها اتفـاق بیافتـد، با آنها سـخن گفت، 

مریـم و یوسـف وفادارانـه هـر آنچـه را که بـه آنان گفته شـده بود انجـام دادند.
»عیسـی در کودکـی در مـدارس متعلـق بـه کنیسـه هـا تعلیم نیافـت. مـادرش، اولین معلم 
بـرشی او بـود. او از زبـان مـادرش و طومـار انبیـاء عهـد عتیق، دانـش الهی را آموخت. درسـت 
هـامن سـخنانی را کـه خودش از طریق موسـی به قـوم ارساییل گفته بود اکنون بـر روی زانوان 
مـادر نشسـته ومـی آموخت. پس از رسـیدن به سـن نوجوانی، بـه مدارس معلمیـن یهود نرفت 
زیـرا بـرای فراگیـری علـم و دانـش بـه چنین مراجعـی نیاز  نداشـت، چونکـه خداونـد معلم او 

بـود« )اِلـن جی وایـت، آرزوی إعصـار، صفحه ۷۰(.
بـی شـک مریـم و یوسـف هـر دو معلـامن خـوب و بـا ایامنـی بـرای کـودک خـود بودنـد، 
هامنطـور کـه در لوقـا ۲: ۴۱ تـا ۵۰ آشـکار شـده اسـت، در مـورد پـر آنـان چیزهـای بسـیاری 
بـود کـه آنـان درک منـی کردنـد، زیرا مسـیح دانش و خردی را داشـت کـه تنها توسـط پروردگار 

بـه او داده شـده بود. 

دوبــاره نقــل قــول اِلــن جــی وایــت را بــاال بخوانیــد� چگونــه میتوانیــم نوشــته هــای 
الــن وایــت را در ذهــن خــود جمــع بنــدی کنیــم در خصــوص اینکــه چطــور مســیح 
بــر روی زانــوی مــادر خویــش کالمــی را فــرا گرفــت کــه او خــودش گفتــه بود؟ایــن 
مطلــب دربــاره محبــت شــگفت انگیــز خــدا بــه مــا چــه مــی گویــد؟ واکنــش مــا کــه 

مخلوقاتــی ســقوط کــرده و گناهکاریــم چگونــه بایــد باشــد؟ 
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۱۵ مهر      سه شنبه      

ارتباطات ]تبادل اطالعات[
بـه معنـای واقعـی کلمـه، آموزش در هر سـطحی تبادل اطالعات محسـوب می شـود. معلم 
کسـی اسـت کـه از دانـش، حکمـت، اطالعات، واقعیـت ها، ]و امثالهـم[، برای انتقـال به دانش 
آمـوزان برخـوردار اسـت. کسـی کـه از دانش زیادی برخوردار اسـت بایـد بتواند آنرا بـا دیگران 
در میـان بگـذارد، در غیـر اینصـورت، دانشـی که از آن برخوردار اسـت چه نفعـی دارد، حداقل 

از نقطـه نظر آموزش؟
از نقطـه نظـر دیگـر، مهـارت هـای خـوب تدریـس فقـط توانایـی برقـراری ارتبـاط نیسـت. 
بلکـه، فرآینـدی کلـی بـرای ایجـاد یـک رابطـه مهـم و حیاتی اسـت. »معلـم واقعـی میتواند به 
شـاگردانش چنـد عطـای بـا ارزش را بـه عنوان عطیـه مصاحبـت و همیاری خویـش منتقل کند. 
ایـن در مـورد زنـان و مـردان، و چقدر بیشـرت در مورد جوانـان و کودکانی صادق اسـت که تنها 
بـا همدلـی و همنشـینی میتوانیـم آنـان را درک کنیـم؛ و بـه منظـور تاثیرگـذاری بهرت بـرای نفع 

رسـانی نیـاز بـه درک داریـم« )اِلـن جی وایـت، آموزش، صفحـه ۲۱۲(. 
بـه عبـارت دیگـر، تعلیم خوب در سـطح احساسـی و شـخصی مثربخش اسـت. در خصوص 
خانـواده بـه عنـوان یک مدرسـه، این موضوع بسـیار مهم اسـت. بایسـتی رابطـه ای خوب بین 

معلم و شـاگرد ایجاد شـود.  
روابط از طریق مکامله و گفتگو ایجاد گردیده و رشد می یابد. وقتی مسیحیان با خدا ارتباط 
برقرار نکنند، از قبیل خواندن کتاب مقدس یا در دعا، رابطه آنان با خدا راکد میشود. خانواده ها 

به هدایت الهی نیاز دارند چنانچه بخواهند در فیض و دانش مسیح رشد منایند. 

آیـات ذیـل را بخوانیـد� چـه چیـزی از ایـن آیات در مـورد نحوه ایجـاد روابط قـوی خانوادگی 

)یـا هـر نـوع رابطـه دیگر که مهم اسـت( میتوانیم یاد بگیریـم؟ مزمور ۳۷: ۷ تـا ۹؛ امثال 1۰: 

۳1، ۳۲؛ امثـال ۲۷: 1۷؛ افسسـیان 4: 1۵؛ اول یوحنـا ۳: 1۸؛ تیطـس ۳: 1، ۲؛ یعقوب 4: 11� 

 

رصف وقـت بـرای کاشـت بذرهـای مناسـب ارتباطـات نـه تنهـا خانـواده را برای یـک رابطه 
شـخصی بـا مسـیح آمـاده خواهـد کـرد بلکـه کمـک مـی کنـد تـا رابطـه ای درونگروهـی بـا 
خانـواده ایجـاد کنیـم. چنیـن حالتـی کانالهـای ارتباطـی برقـرار خواهـد کـرد کـه درزمانیکـه 
فرزندانتـان بـه بلـوغ و بزرگسـالی برسـند از تشـکیل آن کانـال ارتباطی خشـنود خواهید شـد.و 
حتـی اگـر فرزنـدی نداریـد، اصولـی کـه در ایـن آیـات یافـت مـی شـود مـی توانـد بـرای انواع 

ارتباطـات مفیـد واقع شـود.
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همچنیــن در مــورد ایــن بیندیشــیدکه، چــرا آنچــه کــه فقــط مــی گوییــم از اهمیــت 
چندانــی نیســت، بلکــه نحــوه بیــان آن مهــم اســت� از موقعیــت هایــی کــه نحــوه 
بیــان شــما تقریبــاً تاثیــر آنچــه کــه گفتــه بودیــد را از بیــن بــرده انــد، بــا اینکــه آنچــه 

کــه گفتیــد صحیــح بــوده اســت، چــه چیــزی آموختــه ایــد؟  

۱۶ مهر      چهارشنبه      

نقش والدین
» و شـا ای پـدران، فرزنـدان خود را خشـمگین نسـازید بلکـه آنان را با آمـوزش و پرورش 

مسـیحی تربیت کنید« )افسسـیان ۶: 4(� 
»زن الیـق را چـه کسـی می توانـد پیـدا کنـد؟ ارزش او از جواهـرات هـم زیادتـر اسـت« 

)امثـال سـلیان بـاب ٣1 آیـه 1۰(�

والدیـن از مسـئولیتی قابـل توجـه برخـوردار هسـتند. پـدر رسپرسـت خانـواده اسـت و 
خانـواده پرورشـگاه کلیسـا، مدرسـه، و جامعـه میباشـد. اگـر پدر ضعیـف، غیر مسـئول، ناالیق 
باشـد، آنـگاه خانـواده، کلیسـا، مدرسـه، و جامعه از عواقـب آن رنج خواهند کشـید. پدران باید 
در پـی ایـن باشـند تـا مثـرات روح را از خـود نشـان دهنـد، همچـون »محبـت، شـادی، آرامش، 

صـرب، مهربانـی، نیکویـی، وفـاوداری، فروتنـی، و خویشـتنداری« )غالطیـان ۵: ۲۲، ۲۳(. 
مـادران نیـز نقـش بسـیار مهمی در کل جامعه ایفا می کنند. آنها در شـکل گیری شـخصیت 
هـای فرزنـدان خـود و ایجـاد روحیـه و خلـق و خـوی محیـط خانـه تاثیر زیـادی دارنـد. پدران 

بایـد متـام تـالش خـود را برای همـکاری با مـادران در امر تربیت فرزندانشـان بـکار گیرند. 

پدران و مادران چه چیزی از آیات ذیل می توانند بیاموزند؟ افسسیان ۵: ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶؛ اول 

قرنتیان 11: ۳؛ دوم قرنتیان ۶: 14؛ رومیان 1۳: 1۳، 14؛ دوم پطرس 1: ۵ تا ۷؛ فیلیپیان 4: ۸�  

 

والدیـن مسـیحی تعهـد اخالقـی دارنـد تـا با رفتـار خود الگـوی کتاب مقدسـی را از مسـیح 
و کلیسـا مهیـا سـازند. روابـط زناشـویی هامننـد رابطـه مسـیح با کلیسـا مـی باشـد. هنگامیکه 
والدیـن از هدایـت فرزنـدان امتنـاع کنند، یا اگر به شـیوه ای اسـتبدادی فرزندانشـان را هدایت 
کننـد، در اینصـورت تصویـر نادرسـتی از مسـیح را بـرای فرزنـدان خـود و جهـان بـه منایش می 
گذارنـد. خداونـد بـه همـه والدیـن مسـیحی فرمـان میدهـد کـه بـا پشـتکار بـه فرزنـدان خود 
تعلیـم دهنـد )نـگاه کنیـد بـه تثنیـه ۶: ۷(. والدیـن وظیفه دارنـد تا بـه فرزندان خـود بیاموزند 
کـه خداونـد را بـا متامـی دل دوسـت داشـته باشـند. آنهـا بایـد بـه فرزندانشـان بیاموزنـد کـه 

خداتـرس باشـند، و خـود را عاشـقانه و کامـل تسـلیم خداونـد کنند.  



1۹

در تثنیه باب ۶: ۷، به فرزندان ارسائیل دسـتور العمل خاصی در مورد آموزش فرزندانشـان 
در مـورد آگاهـی از کارهـای بزرگـی کـه خداونـد بـرای مردمـش انجـام داده بـود، داده شـده 
اسـت. بـا اینکـه داسـتانی کـه بـزرگان بـه فرزنـدان مـی گفتنـد عالی بـود، لیکـن ما کـه پس از 

صلیـب مسـیح زندگـی مـی کنیـم داسـتانهای بهرتی بـرای گفن داریـم، اینطور نیسـت؟ 
بنابرایـن، پیرشفـت یـا تعلیمـی کـه ما باید بـه فرزندان خود بدهیـم، واقعـه ای پیش رونده 
اسـت کـه بـه موجـب آن حقیقـت خدا را بـر فرزندامنان رسریز مـی کنیم و آنان را بـرای ارتباط 

خودشـان با مسـیح آماده مـی کنیم.
در پایان، بهر حال، به همه ما هدیه مقدس اختیار و آزادی انتخاب داده شده است. نهایتاً، 
وقتی فرزندان ما به بزرگسالی می رسند مجبور خواهند بود تا خود در برابر خدا پاسخگو باشند.

۱۷ مهر      پنجشنبه      

مبادا فراموش کنید
قبل از اینکه بنی ارسائیل وارد رسزمین موعود شوند، موسی بار دیگر با آنان صحبت کرد و 
مجددا شیوه های شگفت انگیزی که خداوند آنها را رهربی کرده بود بازگو کرد و او دوباره و 
دوباره به آنان یادآوری و توصیه کرد تا آنچه را که خداوند برای آنها انجام داده فراموش نکنند. 
از بسیاری جهات کتاب تثنیه، آخرین وصیت و عهد موسی بود. و اگرچه که این کتاب هزاران 
سال پیش نوشته شده است، که از نظر رشایط فرهنگی و زندگی کامالً بشدت با آنچه که امروز 

با آن روبرو هستیم متفاوت میباشد، با اینحال آن اصول در زندگی ما هم اِعامل می شود. 

تثنیـه بـاب ۶ را بخوانیـد� از ایـن بـاب در مـورد اصـول آمـوزش مسـیحی چـه چیـزی میتوانیم 

بیاموزیـم؟ چـه چیـزی بایـد اسـاس متامـی چیزهایـی باشـد کـه تعلیـم میدهیـم ، نـه تنهـا بـه 

فرزندامنـان بلکـه بـه هرکسـی کـه چیزی درمـورد خداونـد و اعال بـزرگ او برای رسـتگاری ما 

منیدانـد؟ همچنیـن، چـه هشـدارهایی در ایـن آیـات یافت میشـود؟  

 

ازآنچـه کـه آنـان بایـد بـه فرزندانشـان تعلیـم مـی دادنـد، کار شـگفت انگیـز خداونـد در 
زندگـی آنـان بـود کـه در مرکزیـت هـر چیزی قـرار داشـت. و همچنیـن از طریق هشـدارهایی 
کـه بـه آنـان داده، بطـور شـفاف مشـخص بـود که آنهـا نباید آنچـه کـه خداوند برایشـان انجام 

داده بـود را فرامـوش کننـد.  
البته، چنانچه والدین بخواهند اولین نقش اساسی را در کامل کردن تعالیم کتاب مقدسی در 
زندگی فرزندان خود ایفا کنند، پس آنها وظیفه دارند تا زندگی خود را به گونه ای سازماندهی 

و آماده کنند که از دانش و وقت کافی برای رصف کردن با فرزندانشان برخوردار باشند. 



۲۰

»اولیـن معلـم کـودک مـادر اسـت. در طـی مهمرتیـن و حسـاس ترین و رسیعرتیـن مراحـل 
رشـد، آمـوزش کـودک تا حد زیادی در دسـتان اوسـت« )اِلن جـی وایت، آمـوزش، صفحه ۲۷۵(. 
این زمانی رضوری است که والدین با گفن محبت و وعده های خداوند به فرزندانشان رسالت 
خود راانجام دهند. تعیین یک برنامه زمانی مرتب برای تعلیم حکمت و وعده های خداوند بطور 

شخصی برای فرزندانتان، تاثیری مثبت بر خانواده شام و نسلهای آینده شام خواهد گذاشت.

ایــن آیــه را بخوانیــد: »آنهــا را بــا دقــت بــه فرزندانتــان بیاموزیــد و زمانــی کــه در 
خانــه و یــا در راه هســتید، هنــگام اســتراحت و هنگامیکــه بیــدار میشــوید، دربــاره 
ــه ۶: ۷(� در اینجــا نکتــه چیســت و در خصــوص اینکــه  آنهــا ســخن بگوییــد« )تثنی
همیشــه بایــد واقعیــت خــدا را حفــظ نمــود نــه فقــط بــرای فرزندانمــان بلکــه بــرای 

خودمــان، چقــدر ایــن نکتــه حیاتــی اســت؟ 

۲0 تیر      جمعه      

اندیشـه ای فراتـر: بخوانیـد، از اِلـن جـی وایت،»آمادگـی«، صفحـه ۲۷۵ تـا ۲۸۲ از 
کتـاب آموزش؛»همـکاری« ، صفحـات ۲۸۳ تـا ۲۸۶ از کتـاب آموزش؛»تادیـب«، صفحات ۲۸۷ تا 

۲۹۷ از کتـاب آمـوزش.   

»پـدران و همچنیـن مـادران هامنطـور که مسـئولیت آموزش کـودکان را در سـال های اولیه 
بـر عهـده دارنـد، مسـئول آموزشـهای بعـدی آنـان نیز هسـتند، و بـرای هـر دو رضورت دقت و 
مراقبـت دقیـق از فرزنـدان بـرای آمـاده سـازی آنـان بایـد حفظ شـود. قبـل از اینکه آنـان خود 
مسـئولیت پـدر و مـادری فرزندانشـان را برعهـده گیرنـد، زنـان و مـردان بایـد بـا قوانیـن رشـد 
جسـمی آشـنا شـوند ....، همچنیـن آنهـا باید قوانین رشـد ذهنی و آموزش هـای اخالقی را درک 

کننـد« )اِلـن جی وایـت، آموزش، صفحـه ۲۷۶(. 
»کار مشـارکت و همـکاری بایـد از خـود پـدر و مـادر در زندگـی خانوادگـی آغاز شـود. در 
تربیـت فرزنـدان آنان مسـئولیت مشـرتکی دارنـد و باید در این همکاری مشـرتک تالش مسـتمر 
داشـته باشـند. آنهـا بایـد خـود را کامـالً تسـلیم خداونـد کننـد تـا بطـور مسـتمر از کمـک های 
خداونـد برخـوردار باشـند ... والدینـی کـه چنیـن شـیوه تربیتـی را دنبـال کنند، احتامالً کسـانی 

نیسـتند کـه از معلـم انتقـاد کنند. 
آنـان منافـع فرزنـدان و رعایـت خواسـته های مدرسـه را احسـاس مـی کنند که تـا جایی که 
ممکن اسـت کسـی که با مسئولیتهایشـان مشـارکت دارد را پشـتیبانی و محرتم شـامرند«.- الن 

جـی وایت، آمـوزش، صفحه ۲۸٣.



۲1

سؤاالتی برای بحث
ــی  ــه نوع ــا ب ــه م ــه، هم ــا ن ــیم ی ــدا باش ــدان خ ــا فرزن ــه م ــد ک ــی کن ــی نم 1� فرق
موجودیــت داریــم و همچنیــن، همــه بــا یکدیگــر در تعامــل هســتیم� از درس ایــن 
ــه  ــی ک ــودن، در محل ــران ب ــرای دیگ ــاهدی ب ــا ش ــل و ی ــوص  تعام ــه در خص هفت

ــد؟  ــب کمکــی آموختی ــا هــر جــای دیگــر، چــه مطل ــد ی زندگــی مــی کنی

ـــگاه  ـــد ن ـــی خـــوب و مفی ـــوان موضوع ـــه عن ـــوزش ب ـــه آم ـــا ب ـــم ت ـــل داری ـــا تمای ۲� م
کنیـــم� )از اینهـــا گذشـــته، چـــه کســـی میتوانـــد مخالـــف آمـــوزش باشـــد؟( امـــا 
ـــره  ـــه ثم ـــد ک ـــان کنی ـــد بی ـــی توانی ـــی م ـــه های ـــه نمون ـــت؟ چ ـــور اس ـــه اینط همیش
ـــی  ـــای منف ـــت؟ از آن مثاله ـــده اس ـــده ای ش ـــراه کنن ـــه گم ـــه نتیج ـــل ب ـــوزش تبدی آم
ـــه یـــک موضـــوع خـــوب  ـــدل ب ـــا آمـــوزش را مب ـــد ت ـــه مـــا کمـــک کن ـــد ب کـــه مـــی توان

ـــم؟  ـــی آموزی ـــه م ـــم چ کنی

۳� همانطــور کــه در مطالعــه روز چهارشــنبه بیــان شــد، بــه همــه مــا هدیــه آزادی 
اختیــار بــه عنــوان هدیــه الهــی داده شــده اســت� دیــر یــا زود، هنگامیکــه کــودکان 
ــور  ــا مجب ــی بزرگســاالن میشــوند، آنه ــان و حت ــه جوان ــدل ب ــد و مب ــی کنن رشــد م
خواهنــد بــود کــه تصمیــم خودشــان را در مــورد خدایــی کــه در تمــام دوران جوانــی  
خــود در مــورد او آموختــه انــد، بگیرنــد� چــرا همــه والدیــن و هــر کــس دیگــری کــه 
ــد آزادی  ــه دیگــران هســتند، همیشــه بای ــل ب ــم انجی واقعــاً در پــی بشــارت و تعلی

اختیــار انســان را بــه خاطــر داشــته باشــند؟



۲۲

داستانهای ایانداران

یک اسرتالیایی در آفریقا مخاطره و 
ماجراجوئی می کند 

توسط وانیا چو

ــی  ــی من ــت تلق ــی اهمی ــزی را ب ــچ چی ــاله هی ــاک ۵۱ س ــک کلینت ــن م ــی ِی اِت
ــای  ــتان ه ــی از شهرس ــود در یک ــرتالیا ب ــو NBA۳ اس ــده رادی ــه گوین ــرد. او ک ک
ــرتی(  ــی )٣۲ کیلوم ــه در بیســت مایل ــرد ک ــی ک ــام شیشــو موعظــه م کوچــک بن
ــی از  ــه بخش ــن موعظ ــود و ای ــع ب ــی واق ــزرگ اتیوپ ــهر ب ــن ش ــا، دومی از آواس
جلســات »مشــارکت کل اعضــا« بــود کــه بوســیله »بخــش رشقــی- مرکــزی آفریقــا« 
ــت قطــع مــی شــد و او دو شــب  ــه نوب ــی ب ــرق محل ــود. ب ســازماندهی شــده ب

ــرد. ــخرنانی ک ــی س ــت را در تاریک نخس
بــا وجــود مشــکالت فنــی، بیــش از ۴۰۰ نفــر در جلســات فضــای آزاد رشکــت 
جســته بودنــد.. جمعیــت بیشــرت از مقــداری بــود کــه کلیســا بتوانــد آن را مدیریت 
کنــد و اِتــی ِیــن در داخــل چــادری مســقف موعظــه مــی کــرد. اِتــی ِیــن در حالیکه 
بــرای ســومین جلســه حــارض مــی شــد نگــران بــود. بــا وجــود آنکــه ژنراتــور برقــی 
کرایــه شــده قــدرت الزم را تولیــد مــی کــرد، بــاران ٣۰دقیقــه قبــل از رشوع جلســه 

رشوع بــه باریــدن گرفــت. او امیــدوار بــود کــه مــردم ازآمــدن دلــرد نشــوند.
باران در رشوع جلسه قطع شد، اما هنوز ابرهای بارانی در آسامن بودند. هنوز 
۱۵دقیقه از موعظه اِتی ِین نگذشته بود که باران دوباره رشوع شد. همینکه باران 
شدید رشوع شد مردم کلیسا را ترک کردند. با وجود آنکه اِتی ِین حفاظ کافی در 

آن چادر داشت، با این حال مردم در هوای آزاد نشسته بودند.
اِتــی ِیــن بیــاد آورد: » رهــربان کلیســا و مــن دعــا کــرده بودیــم کــه بــاران نبــارد 
و حــاال بــاران دوبــاره رشوع شــده بــود. ولــی االن چــه بایــد کــرد؟« ناگهــان فکــری 
ــاه  ــر بیــامری، گن در خاطــرش خطــور کــرد. اوهــر شــب در مــورد قــدرت خــدا ب
و مــرگ موعظــه مــی کــرد. امــا خــدا همچنیــن قــدرت دارد تــا آب وهــوا را نیــز 
عــوض کنــد. او مــی توانســت دعــا کنــد تــا بــاران قطــع شــود. امــا چــه مــی شــد 
اگــر خــدا منــی خواســت تــا بــاران قطــع شــود؟ پیامــش اعتبــارش را از دســت مــی 

داد و مــردم احتــامالً منــی آمدنــد.
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ــن آمــد: »از ایــرنو  ــی ِی ــا بــاب ۵ آیــه ۱۴بــه ذهــن اِت در آن لحظــه، اول یوحن
ــم،  ــق خواســت او بطلبی ــزی مطاب ــه هــرگاه از خــدا چی خاطــر جمــع هســتیم ک

دعــای مــا را خواهــد شــنید«.
اِتــی ِیــن بــه آرامــی دعاکرد:»خداونــدا، مــن بــاور دارم، امــا بــه بــی ایامنــی ام 

کمــک کــن«.
او از طریــق مرتجــم خــود از مــردم دعــوت کــرد تــا بــا او دعــا کننــد تــا بــاران 
قطــع شــود. لحظاتــی بعــد از اینکــه او گفــت »آمیــن« بــاران قطــع شــد و تــا پایــان 
ــاران نباریــد. پــس از موعظــه ۲۰۰ نفــر جلــو آمــده و درخواســت دعــا  مراســم ب
کردنــد. اِتــی ِیــن گفت:»مــرد در هرجایــی زانــو زده بودنــد. وقتــی بــر روی خــاک 

زانــو زدیــم، دعــای شــکرگزاری و وقــف انجــام دادیــم«.
بــا دیــدن ایــن کــه نیمــی از جمعیــت کــه بــر زمیــن زانــو زده بودنــد، اِتــی ِیــن، 
خانــواده اش و دوســتانش را بیــاد آورد کــه در اســرتالیا بــرای مراســمش دعــا مــی 

کردنــد. او از خــدا بــرای دعاهایشــان شــکرگزاری منــود.
اوگفــت: »خــدا بــه مــن تجربــه جدیــدی داد. تــا بــدان لحظــه از عمــرم، مــن 
ــم  ــی ه ــاداش کم ــم و پ ــر انداخت ــه خط ــدا ب ــرای خ ــی ام را ب ــم زندگ ــی ک خیل
ــی و  ــا احســاس ناراحت ــود کــه باعــث شــد ت ــی ب ــم خطــر باالی ــن برای داشــت. ای

ــود«.  ــز ب ــر آن شــگفت انگی ــا اَج ــری داشــته باشــم، ام آســیب پذی
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۱۹ – ۲۵ مهر   درس سوم   

احکام به عنوان تعلیم دهنده

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: تثنیـه ۶: ۵؛ تثنیـه ۳۱: ۹ تـا ۲۷؛ رومیـان ۳: ۱۹ تـا ۲۳؛ مکاشـفه ۱۲: 

۱۷؛ ۱۴: ۱۲؛ مرقـس ۶: ۲۵ تـا ۲۷؛ عربانیـان ۵: ۸. 

آیـه حفظـی: »شـا بایـد خداونـد خـدای خود را بـا متـام دل و متام جـان و متام توان دوسـت 
بداریـد« )تثنیه ۶: ۵(�

در هشـدار بـه کلیسـای غالطیـه، پولـس مینویسـد:» پـس به این ترتیـب ، آیا احـکام خدا با 
وعـده او متضـاد اسـت ؟ هرگـز! اگـر مـا مـی توانسـتیم بـا اجـرای رشیعـت و احـکام آن نجات 
بیابیـم ، دیگـر الزم نبـود کـه خـدا راه دیگری بـرای آزادی از چنگال گناه به ما نشـان دهد، زیرا 
کتـاب آسـامنی مـی فرمایـد کـه همـه مـا در چنگ گنـاه اسـیریم« )غالطیـان ۳: ۲۱(. البتـه، اگر 
احکامـی باشـد کـه بتواند »حیات بخشـد« ، ایـن احکام خدا خواهـد بود. بااینحـال نکته پولس 
اینسـت، کـه بـه مـا گناهـکاران، حتـی قانـون خـدا هـم منیتواند حیـات بخشـد. چرا؟ »امـا کالم 
خـدا همـه را اسـیر گنـاه دانسـته اسـت تـا برکـت موعـود کـه از راه ایامن به عیسـی به دسـت 

مـی آیـد به ایامنـداران عطا شـود« )غالطیـان ۳: ۲۲(. 
بـا اینحـال، اگـر احـکام منـی توانـد به گناهـکاران حیات بخشـد، هـدف از دادن احـکام چه 
چیـزی بـه غیـر از نشـان دادن نیـاز مـا به فیض و رحمت اسـت؟ آیـا پس، احکام فقـط عملکرد 

منفـی دارد، یـا وجـود آن فقط برای نشـان دادن گناهان ماسـت؟  
نـه؛ احـکام همچنیـن وجـود دارد تـا راه  زندگـی را نشـان دهد، کـه آن راه فقط در عیسـی 

یافت میشـود. 
بلکـه ایـن نیـز چیـزی اسـت که آموزش راسـتین باید در بر داشـته باشـد که مـا را به زندگی 
فیوضانـه، مومنانـه و اطاعـت از مسـیح رهنمـون سـازد.بدین خاطـر در ایـن هفتـه بـه بررسـی 
نقـش احـکام خداونـد در موضـوع کلـی آمـوزش مسـیحی خواهیـم پرداخـت. هامنطـور کـه 
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میدانیـم، خواهیـم دیـد کـه احـکام هرچنـد کـه منـی تواند مـا را نجات دهـد، امـا همچنان می 
توانـد بـه مـا در مـورد ایـامن، فیـض، و محبـت خدا نسـبت بـرش گمـراه درسـی بیاموزد. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۶ مهر – ۱۷ اکترب آماده شوید. 

۲0 مهر      یکشنبه      

خدا دوستی و خدا ترسی
کتـاب تثنیـه حـاوی آخریـن سـخنان موسـی بـه بنی ارسائیـل قبل از نسـل جدید می باشـد، 
کسـانیکه رسانجـام وارد رسزمیـن موعـود خواهنـد شـد. امـا قبل از اینکـه وارد رسزمیـن موعود 

شـوند، او سـخنان و دسـتور العمـل هـای بسـیار روشـن و واضحی برای آنـان دارد. 

تثنیه باب ۳1: ۹ تا 1۳ را بخوانید� ترس از خداوند به چه معنا و مفهومی است؟ 

 

خـدا در مـورد شـیوه هایـی کـه از طریـق آنهـا احکام خـود را به بنـی ارساییـل داد، قصدی 
داشـت. او هـر تدبیـری را بـکار بسـت تا مبـادا احکام او فرامـوش گردد. در ایـن روش، خداوند 
یـک مربـی خسـتگی ناپذیـر بـود. او تعلیـم میدهـد و تکـرار میکنـد و انبیـا را می فرسـتد و از 
خادمیـن خـود بهـره مـی بـرد تا پیام خویـش را ارزانـی دارد. و او اینـکار را بارهـا و بارها انجام 
داد. آیـا واقعـاً، بسـیاری از نوشـته هـای عهـد عتیـق چیـزی جـز این اسـت کـه خداونـد در پی 

اینسـت کـه بـه قوم خـود بیامـوزد تـا از راه حیات پیـروی کنند؟ 
توجه کنید که در آیات ذیل چگونه موسی بر اهمیت یادگیری رشیعت توسط نسل آینده 
تاکید می کند. موسی آن را به عنوان یک فرآیند دو مرحله ای توصیف می کند. ابتدا، کودکان 

احکام را خواهند شنید، و سپس »فرا گیرند که خداترس باشند«)تثنیه ۳۱: ۱۳(. 
ابتدا،آنهـا میشـنوند، و سـپس، آنهـا یـاد میگیرنـد کـه خداترس باشـند. یعنی آموخـن احکام 
پیـش فـرض منـوده کـه تـرس یـک برآینـد طبیعـی از دانسـن احـکام نیسـت. روند تـرس از خدا 
بایـد آموختـه شـود. موسـی اشـاره می کنـد که دانش و تـرس یک فرآیند هسـتند و یـک رابطه 

آنـی علـت و معلولی نیسـت.   
همچنیـن، در اینجا»خداترسـی« چـه معنـی مـی دهـد، در جاییکـه بـه مـردم گفته میشـود 
»یهـوه خـدای خـود را بـا متامـی دل و بـا متامی جـان و با متامی قـوت خود محبت کـن« )تثنیه 
۶: ۵(. شـاید بتوانیـم آن را بـا فرزنـدی کـه پـدر خـوب خـود را دوسـت دارد و در عیـن حـال از 
او تـرس دارد، مقایسـه کنیـم، پـدری کـه محبـت و حامیـت و مراقبـت خـود را بـا نشـان دادن 
اینکـه او آنچـه را کـه می گویـد منظـورش هـامن اسـت و هرچـه کـه منظـورش اسـت هـامن را 
می گویـد، آشـکار میسـازد. بـا وجـود چنیـن پـدری، اگر شـام مرتکب اشـتباهی شـوید، شـام در 
واقـع متحمـل عواقـب عمـل اشـتباه خـود خواهیـد بـود. بلـه، مـا مـی توانیـم و بایـد، همزمان 
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خداونـد را دوسـت داشـته باشـیم و از او برتسـیم. آنهـا دو حـس متضـاد نیسـتند. هرچه بیشـرت 
مـا دربـاره خداونـد مـی آموزیـم، بیشـرت او را بـه خاطـر نیکویی او دوسـت خواهیم داشـت؛ و 
در عین حال، هرچه بیشـرت در مورد خدا آگاهی بیشـرتی داشـته باشـیم، بیشـرت میتوانیم از او 
برتسـیم، زیـرا آنوقـت مـی توانیـم ببینیم کـه او چقدر مقدس و عـادل اسـت و در مقابل چقدر 
مـا گناهـکار و ظـامل هسـتیم، و ببینیـم چگونـه فقـط از طریق لطف و فیض اسـت کـه - بدون 

اینکه اسـتحقاق آن را داشـته باشـیم –هالک نشـویم.

معنی محبت و خداترسی را بطور همزمان چگونه درک می کنید؟

۲۱ مهر      دوشنبه      

شاهدی برعلیه شا
موسـی بـا مطلـع بـودن از مـرگ قریـب الوقـوع خـود، از وضعیتـی کـه باقـی می گذاشـت 
عمیقـاً آگاه بـود. او مـی دانسـت  کـه پـس از مـرگ خویش، بنـی ارسائیـل وارد رسزمین موعود 
کنعـان خواهـد شـد. او همچنین می دانسـت کـه آنها با طوالنی شـدن زمان انتظـار برای ورود 

بـه کنعان دسـت بـه شـورش و عصیـان خواهند زد.

کتاب تثنیه باب ۳1: 14 تا ۲۷ را بخوانید� چه آمادگی هایی را موسی قبل از مرگش تدارک می 

بیند؟ نگرانیهای اصلی موسی چه بودند، و او این نگرانی ها را چگونه عنوان می کند؟ 

 

در اینجـا ممکـن اسـت، لحـن صـدای موسـی هامننـد معلمـی باشـد کـه در حـال اعـالم 
جایگزیـن و جانشـینی بـرای خـود میباشـد. او می دانـد که شـاگردانش در حضـور او بدرفتاری 
کـرده انـد؛ او خـود را فریـب منـی دهـد کـه فکـر کنـد در غیابـش شـورش نخواهـد شـد.او بـه 
الویـان کـه صنـدوق عهـد خداونـد را حمـل مـی کردنـد فرمـان میدهـد تـا کتـاب احـکام را در 
کنـار صنـدوق عهـد قـرار دهند، تا در آنجا »شـاهدی« باشـد. موسـی به راحتی در حال سـپردن 
برنامـه و طـرح درسـی بـه جانشـین خـود نیسـت. او در حـال انتقـال شـاهدی بـه آینـدگان 
اسـت. موسـی در مـورد کتـاب احـکام چنـان صحبـت می کند کـه گویی کتـاب احـکام خداوند 

موجـودی زنـده بـا قـدرت توبیخ قلـوب انسانهاسـت.

در مـورد احـکام بـه عنـوان »شـاهدی برعلیـه« آنها فکـر کنید� چگونه مـی توانیم ایـن ایده را 

در عهـد جدیـد درک کنیـم؟ )نـگاه کنیـد به رومیـان ۳: 1۹ تا ۲۳(� یعنی، چگونـه رشیعت نیاز 

مـا به فیـض و رحمت را نشـان میدهد؟ 
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در تثنیـه بـاب ۳۱، خـدا فرمـان میدهـد تـا موسـی رسودی بنویسـد کـه خداونـد به موسـی 
آموختـه اسـت. و سـپس موسـی بایـد ایـن رسود را بـه بنـی ارسائیـل بیامـوزد، هامنطـور که در 
آیـه ۱۹ اینطـور بیـان شـده اسـت: »تا ایـن رسود شـاهدی در برابر بنـی ارسائیل باشـد«. بازهم 
دسـتورالعمل هـای فـردی خـدا را مـی بینیـم. یـک رسود هنگامیکـه خوانـده میشـود، بیشـرت و 
براحتـی میتوانـد نـرش یابـد و بـا دیگران به اشـرتاک گذاشـته شـود. و هنگامیکه یـک رسود یک 
شـاهد باشـد، ایـن توانایـی را دارد کـه مـردم در بیانـات آن بتواننـد خـود را پیـدا کننـد و توجه 

کننـد در مـورد آنهـا چـه می گوید. 

ــکام  ــت از اح ــی اطاع ــوددر پ ــدادادی خ ــدرت خ ــوت و ق ــام ق ــا تم ــر ب ــی اگ حت
ــا  ــر« م ــوان »شــاهدی در براب ــه عن ــی احــکام او ب ــه چــه طریق ــد باشــیم ، ب خداون
میتوانــد عمــل کنــد؟ چــه چیــزی را ایــن شــاهد در مــورد نیــاز بــه انجیــل در زندگــی، 

بــه مــا مــی آمــوزد؟ 

۱۲ مهر      سه شنبه      

باشد تا کامیاب شوی
در رسارس کتاب مقدس، ما پیامدهای دانسن و پیروی از رشیعت خداوند را میشنویم. 

یوشـع بـاب 1: ۷، ۸ را بخوانیـد� خداونـد بـه یوشـع چـه مـی گویـد، و اصـول یافـت شـده در 

آیـات فـوق چگونـه مـی توانـد در زندگـی امـروز مـا کاربرد داشـته باشـد؟ 

 

خداوند به یوشع در هنگام ورود به کنعان می گوید: »فقط قوی و بسیار دلیر باش؛ دقت 
کن تا مطابق متامی رشیعتی که خادم من موسی تو را بدان حکم کرده است، عمل منایی. از آن 

به چپ یا راست منحرف مشو، تا به هرجا که می روی کامیاب گردی« )یوشع ۱: ۷(. 
ایـن اندیشـه کامیابـی بـه عنـوان محصـول جانبـِی اطاعـت ممکـن اسـت مغایـر بـا شـیوه 
کامیابـی کـه در دنیـای امروزی ما سـنجیده می شـود باشـد. بسـیاری امـروزه بر ایـن باورند که 
نشـانه هـای کامیابـی عبارتنـد از نـوآوری، خالقیت و خـود اتکائی. برای موفقیت در یک رشـته 

خـاص، اغلـب بـه اسـتعداد فـوق العـاده و ریسـک پذیری نیاز اسـت.   
با وجود این، موفقیت و کامیابی از دیدگاه خداوند به مجموعه ای از منابع متفاوت نیاز دارد.

مکاشـفه بـاب 1۲: 1۷؛ مکاشـفه 14: 1۲؛ رومیـان 1: ۵؛ رومیـان 1۶: ۲۶؛ یعقـوب ۲: 1۰ تـا 1۲ 

را بخوانیـد� ایـن آیـات امـروز چـه چیـزی را در مـورد احـکام خداونـد به مـا میگوینـد؟ یعنی، 



۲۸

حتـی اگـر مـا بـا اطاعـت از احـکام خداوند رسـتگار نشـویم، چرا همچنـان اینقدر مهم اسـت 

کـه آنهـا را رعایـت کنیم؟  

 

عهـد عتیـق، عهـد جدید، میثاق قدیم، میثـاق جدید، فرقی منی کند: ما به عنوان مسـیحیان 
معتقـد بـه کتـاب مقـدس، به اطاعـت از رشیعـت خداوند فراخوانده شـده ایـم. نقض رشیعت 
کـه همچنیـن بـه عنـوان گناه شـناخته میشـود، فقـط میتواند بـه درد، رنج، و مرگ ابـدی منجر 
شـود. چـه کسـانی نتایـج گنـاه و رسپیچـی از احکام خداونـد را  برای خودشـان منـی دانند و یا 
در مـورد خـود منـی بیننـد؟ هامنگونـه که ارسائیـل کهن میتوانسـت با رعایت رشیعـت خداوند 
کامیـاب شـود)هرچند کـه آنهـا نیـز بـه فیـض و رحمـت نیازمنـد بودنـد(، بـرای مـا هـم امـروز 
هامنگونـه اسـت و فرقـی نکـرده اسـت. بنابراین، بـه عنوان بخشـی از آموزش مسـیحی ما باید 
رشیعـت خـدا را بـه عنـوان مولفـه اصلـی آنچـه کـه بـه مفهـوم زندگـی بـا ایـامن و اعتـامد بـه 

رحمـت و فیـض خداوند اسـت، رعایـت کنیم.

تجربــه شــخصی شــما در مــورد پیامدهــای گنــاه چــه بــوده اســت؟ چــه درس عبرتــی 
گرفتــه ایــد کــه مــی توانیــد بــا بــه اشــتراک گذاشــتن آنــان بــا دیگــران، کمــک کنیــد 

تــا شــاید همــان اشــتباهاتی کــه شــما مرتکــب شــده اید را انجــام ندهنــد؟ 

۱۳ مهر      چهارشنبه      

زحات و کشمکش های رعایت کنندگان احکام
پیـروی از رشیعـت خداونـد فوایـد زیـادی دارد، هامنطـور کـه در مردمانـی کـه خداونـد 
کامیـاب منـوده مشـهود اسـت. یوشـع بـه خوبـی از احـکام خـدا پیـروی و قـوم بنـی ارسائیل را 
رهـربی و هدایـت میکـرد. خداونـد بارهـا بـه مـردم ارسائیل گفت کـه اگر از رشیعـت او پیروی 

کننـد، کامیـاب خواهند شـد.

دوم تواریخ ۳1: ۲۰، ۲1 را بخوانید� چه چیزهایی در این آیات دالیل اصلی کامیابی حزقیا بودند؟ 

 

در هـر مـکان آموزشـی کـه هسـتیم، مـا بایـد بـر مسـئله اطاعـت و پیـروی تاکیـد کنیـم. با 
اینحـال شـاگردان مـا کـودن نیسـتند. آنهـا دیـر یـا زود متوجـه ایـن واقعیـت خواهنـد شـد کـه 
برخـی از افـراد وفـادار، دوسـتدار، و مطیـع احـکام هسـتند. بـا اینحـال چـه میشـود؟ فجایع بر 

آنـان نیـز فـرود مـی آیـد. چـه توضیحـی بـرای ایـن موضـوع داریم؟ 



۲۹

واقعیت این است که ما منی توانیم آنرا توضیح دهیم. ما در دنیای گناه و رشارت زندگی می 
کنیم، که در آن نربد عظیم غوغا می کند و هیچیک از ما از عواقب آن مصون نیستیم.

ایـن آیـات در مـورد سـؤاالت دشـوار بـه مـا چه می آموزنـد؟ مرقـس ۶: ۲۵ تا ۲۷؛ ایـوب 1، ۲؛ 

دوم قرنتیـان 11: ۲۳ تا ۲۹� 

 

بـدون تردیـد، انسـان های خـوب و مؤمـن، متعهـد بـه رشیعت، همیشـه کامیـاب نخواهند 
بـود، حداقـل بـه عنـوان آنچـه کـه دنیـا از مفهـوم سـعادت مـی فهمـد. و در اینجا، شـاید، یک 
پاسـخ مختـرص و جزیـی بـه ایـن سـؤال دشـوار باشـد، سـؤالی کـه چـون مـا بـه دنبـال تعلیـم 
اهمیـت رشیعـت هسـتیم، بـدون شـک مطـرح خواهد شـد. منظور مـا از »کامیابی« چیسـت؟ 
نگارنـده مزمـور چـه مـی گویـد؟ »دربانـی خانـه خدایـم را بـر سـکونت در خیمه هـای رشارت 
ترجیـح میدهـم« )مزمـور ۸۴: ۱۰(. بـدون تردیـد، طبـق معیارهـای جهانی، حتی افـراد مؤمن و 
وفـادار بـه خداونـد و مطیـع احـکام او حداقـل در حال حارض همیشـه »کامیاب« نیسـتند. اگر 

غیـر از ایـن چیـز دیگـری بـه شـاگردان بگوئیـم بدخدمتی کـرده ایم. 

عبرانیان باب 11: 1۳ تا 1۶ را بخوانید� چگونه این آیات به ما کمک می کنند تا درک 
کنیم چرا کسانیکه وفادار و مؤمن هستند هنوز در این زندگی رنج میبرند؟ 

۱۴ مهر      پنجشنبه      

عیسی، الگوی ما
عیسـی مسـیح، پـر خـدا، تنهـا انسـانی اسـت کـه در اطاعـت کامـل از پـدر و در اطاعـت 
کامـل از رشیعـت خـدا زندگـی کـرد. او ایـن کار را کـرد تـا نه تنهـا از جانب مـا اینـکار را انجام 

داده باشـد، بلکـه همچنیـن الگویـی بـرای مـا باشـد، که نیـز بود. 

آیـات فـوق را بخوانیـد: لوقـا ۲: ۵1، ۵۲؛ فیلیپیـان ۲: ۸؛ عربانیـان ۵: ۸؛ یوحنـا ۸: ۲۸، ۲۹� 

چگونـه ایـن آیـات، اطاعـت مسـیح در طـول زندگیـش را بـه مـا یـادآوری مـی کننـد؟ 

 

شاید، هنگامیکه یوحنا این مطلب را نوشت، به بهرتین وجه آنرا بیان کرده باشد: »آن که 
می گوید در او می ماند، باید هامنگونه رفتار کند که عیسی رفتار میکرد« )اول یوحنا ۲: ۶(. 



۳۰

هنگامیکه ما نگاه خود را بر روی زندگی مسیح و رسالت او بر روی زمین متمرکز می کنیم، 
به راحتی میتوانیم بفهمیم که چگونه او با اطاعت از پدر، او را خرسند میکرد. مسیح نبوت را 

تحقق بخشید و کامل کرد، و او در طول زندگیش رشیعت خداوند را تایید کرد.
درسـت هامنطـور کـه خـدا بـه موسـی گفـت کـه رشیعـت او را بنویسـد تـا شـاید بتوانـد 
شـاهد ارسائیل باشـد، مسـیح تجسـم زنده ای از  شـاهدان برای رسـوالن، حواریون، گناهکاران 
و مقدسـین بـود. اکنـون، مـا به جای اینکـه فقط مجموعـه ای از مقررات پیروی کنیم، عیسـی، 

تجسـم خـدای زنـده را بـه عنـوان الگـوی خـود داریـم و از او پیروی مـی کنیم.
بـه عنـوان معلـامن، چـه الگویـی بهـرت از عیسـی مسـیح و نحـوه اطاعـت او از پـدرش را 

میتوانیـم بـه شـاگردان خـود معرفـی کنیـم؟ 
»ایـن اصطـالح ایـامن در مسـیح، کـه انسـان را از لـزوم اطاعـت بـه خـدا رهایـی میدهـد، 
ایـامن نیسـت، بلکـه یـک فرضیـه اسـت، »زیـرا بـه سـبب فیض خداسـت کـه شـام از راه ایامن 
نجـات یافتـه ایـد و اینکار شـام نیسـت بلکه بخشـش خداسـت«،»همینطور ایامنی کـه با عمل 
همـراه نباشـد، مـرده اسـت« )افسسـیان ۲: ۸؛ یعقـوب ۲: ۱۷(. عیسـی دربـاره خـودش قبـل از 
آمـدن بـرروی زمیـن می گویـد: »ای خـدای مـن، چقـدر دوسـت دارم کـه اراده تـو را بجـا آورم، 
مـن تعالیـم تـو را در قلـب خـود حفـظ مـی کنـم« )مزمـور ۴۰: ۸(. و درسـت قبـل از صعودش 
بـه آسـامن اعـالم مـی کنـد: »من احکام پـدر خود را نـگاه داشـته ام و در محبـت او می مانم« 
)یوحنـا ۱۵: ۱۰(. کتـاب مقـدس می گویـد: »از اینجـا می دانیم او را میشناسـیم کـه از احکامش 
اطاعـت مـی کنیـم، .... آنکـه می گویـد در او مـی مانـد، بایـد هامن گونـه رفتار کند که عیسـی 

رفتـار میکـرد« )اول یوحنـا ۲: ۳ تـا ۶(  )اِلـن جـی وایـت، گامهایـی بسـوی نـور، صفحه ۶۱(. 

چـه کاری مـی توانیـد انجـام دهیـد تـا در همـه جنبـه های زندگـی خود از مسـیح به 
عنـوان یـک الگـو، بهتـر پیـروی کنیـد و در نتیجه معلـم بهتری بـرای دیگران باشـید؟ 
گرچـه کـه ایـن یـک نـوع عقیده قدیمـی و تکراری اسـت، چـرا آنچه که مـا انجام می 

دهیم،یعنـی کـردار مـا، گویاتـر از آنچـه اسـت که ادعـا میکنیم و مـی گوئیم؟

۱۵ مهر      جمعه      

تفکـری فراتـر:از خانـم اِلن جـی وایت بخوانیـد، »انجیل در سـامره«، صفحـات ۱۰۳ تا 
۱۱۱، اعامل رسـوالن.  

همه مردم اطراف ما در پی یافن حقیقت جاودان هسـتند. هامنطور که عیسـی  بدرسـتی 
آنـرا بیـان میکنـد، »پس به شـاگردان خود گفـت: در حقیقـت محصول فراوان اسـت ولی کارگر 
کـم«. مشـکل، کمبـود محصـول نبود. عیسـی با چشـامن الهِی مسـح شـده، فراوانـی محصول را 
میدیـد در حالیکـه شـاگردان او فقـط تضادهـا را مـی دیدنـد. راه حل عیسـی مسـیح بـرای این 



۳1

مشـکل چـه بـود؟ »بنابرایـن شـام بایـد از صاحب محصول درخواسـت مناییـد تـا کارگرانی برای 
جمـع آوری محصـول خـود بفرسـتد« )متـی ۹: ۳۸(. راه حل این اسـت که دعا کنیـد، تا خداوند 

شـام را برای برداشـت محصول خود بفرسـتد. 
چـرا اینگونـه دعـا نکنیـم؟ »پـروردگارا، مـن میخواهم از من بـرای پیرشفـت ملکوت خودت 
اسـتفاده کنـی. چشـامن مـن را بـاز کـن تا بتوانـم هـر روزه فرصتهـای کوتاهی را کـه در مقابل 
مـن قـرار میدهـی ببینـم. بـه مـن بیاموز که نسـبت بـه اطرافیـان خودم حسـاس باشـم. به من 
کمـک کـن تـا سـخنان امیـدوار کننـده و تشـویق کننده بیـان کنم و محبـت و حقیقت تـو را با 
آنانیکـه هـر روزه بـا آنان در متاس هسـتم به اشـرتاک بگذارم«. اگر شـام مشـتاق باشـید که این 

دعـا را بکنیـد، خداونـد کارهـای فـوق العـاده ای در زندگی شـام خواهد کرد.

سؤاالتی برای بحث
ــرس باشــیم)متی  ــت و خدات ــان خدادوس ــد همزم ــا بای ــن، م ــرائیل که ــد اس 1� مانن
۲۲: ۳۷؛ مکاشــفه 14: ۷(� در کالس، در مــورد چگونگــی انجــام هــر دو فرمــان بحــث 
ــن دو فرمــان در  ــد: چــرا ای ــن ســوال پاســخ دهی ــه ای ــن، ب ــد� همچنی و گفتگــو کنی

تعــارض بــا یکدیگــر نیســتند؟

۲� چــه تفاوتــی بیــن تنظیــم یــک اســتاندارد و وضــع یــک قانــون وجــود دارد؟ بنــا بر 
تجربــه شــما، آیــا کلیســای ادونتیســت، بیشــتر نگــران تنظیــم و وضــع اســتانداردهای 
ــا در صــدد ایجــاد اتحــاد در  ــداران خــود مــی باشــد  ی ــان جامعــه ایمان ــاال در می ب
میــان جامعــه خــود باشــد؟ کتــاب مقــدس در مــورد تعییــن معیارهــای عالــی بــرای 

فــرد، خانــواده، یــا کلیســا چــه می گویــد؟

ــد، نشــان  ــت از احــکام خداون ــت اطاع ــم در نشــان دادن اهمی ــه میتوانی ۳� چگون
ــان  ــا شــود، بطــور همزم ــد باعــث نجــات م ــن اطاعــت نمیتوان ــه چــرا ای ــم ک دهی

ــم؟   ــرار کنی برق

ــار مفاهیــم اطاعــت، آزادی،  ــد ب 4� مزمــور 11۹ را بخوانیــد و توجــه کنیــد کــه چن
احــکام، مقــررات، و فرامیــن تصریــح شــده اســت� نویســنده مزمــور 11۹ در مــورد 

مضامیــن فــوق چــه چیــزی انتقــال مــی دهنــد؟ 



۳۲

داستانهای ایانداران

هدایت شده توسط خدا در برزیل
توسط سلومیتا هامزوئی

در یـک بعدازظهـر شـنبه یکـی از عمـه هایـم بـه مـن کتابچـه ای داد کـه پر از 
آیـات کتـاب مقـدس بـود. او گفت: »فقط کافی اسـت تا کتابچه را بـاز کنی و خدا 

از طریـق آیـه ای بـا تو حـرف خواهد زد«.
بیـش از بیسـت سـال بـود کـه دربـاره خـدا تفکـر نکـرده بـودم. با وجـود آنکه 
در خانـواده ای مسـیحی در برزیـل بـزرگ شـده بـودم، وقتی ۱۶سـامل شـد دیگر به 
کلیسـا نرفتم. به خاطر تحقیقات دانشـگاهی ام که در فرانسـه اسـت مجبورشـدم 
تـا کولـه بـارم را ببنـدم و سـفری یـک ماهـه بـرای پـروژه مذکـور در برزیل داشـته 

باشـم. قـرار بـود روز بعـد پاریـس را تـرک کنم.
کتابچـه را بـاز کـردم و چشـمم افتـاد بـه امثـال سـلیامن بـاب ۲۲آیـه ١٩:» 
امروزایـن را بـه تـو آموختـم، آری بـه تـو، تـا بـر خداونـد تـوکل کنـی«. آنـکالم مـرا 
تحـت تاثیـر قـرار داد چراکـه بـه عنـوان یک دانشـجو کنجکاو بـودم تـا بدانم خدا 

بـه مـن چه مـی آمـوزد.
آن شب برای مهامنی خداحافظی به دوستانم پیوستم. اما هرگز نتوانستم آن 

آیه کتاب مقدس را از ذهنم بیرون کنم و عذر خواستم و بعد به کلیسا رفتم. 
بـا داخـل شـدن به کلیسـا با کامل تعجب دیـدم که همه بانوان مثل من شـلوار 
لـی، کفـش پاشـنه بلنـد پوشـیده و گوشـواره دارنـد و آرایـش کـرده انـد. موسـیقی 
پرسـتش هـم عـوض شـده بود وشـبان نیز از کسـانیکه می خواسـتند قلبشـان را به 
عیسـی بدهنـد بـه جلـو دعوت نکـرد. منتظر درخواسـت بـودم. می خواسـتم قلبم 

را بـه عیسـی بدهـم. بـا نا امیـدی آنجا را تـرک گفتم.
روزبعـدی بـه طرف فرانسـه پرواز کـردم و دعا کردم: »خداونـدا، با وجود اینکه 
دعوتـی بـرای فراخوانی به محراب نشـد، کلیسـائی را در فرانسـه پیـدا خواهم کرد 

و هـر هفتـه بطور مرتب در جلسـات رشکـت خواهم کرد«. 
در فرانسـه یـک کلیسـا را کـه نزدیـک خانـه ام بـود پیـدا کـرده و هـر یکشـنبه 
آنجـا مـی رفتـم. اعضایـش مهربـان بودنـد؛ امـا احسـاس مـی کـردم کـه از لحـاظ 

روحانـی رسد هسـتند.



۳۳

مطالعــه کتــاب مقــدس را در خانــه رشوع کــردم و موعظــه هــا را آنالیــن متاشــا 
کــردم.  یــک واعــظ رسشــناس ادونتیســت روز هفتمــی را در وب ســایت یــو تیــوب 
ــا قــدرت در مــورد مکاشــفه حــرف مــی زد. بــه ۲۵ موعظــه او  پیــدا کــردم کــه ب

گــوش کــردم.
یـک بـار حدود سـاعت ٣  بامداد از خواب بیدارشـدم و تصمیـم گرفتم تا طلوع 
خورشـید دعـا کنـم. هـامن کار را نیـز شـب بعـد انجـام دادم و همیـن طورادامـه 
داشـت. وقتی سـه شـب اول  دعا می کردم احسـاس کردم بازگشـت عیسـی نزدیک 
اسـت. بـه گناهانـم اعـرتاف کردم و خدا را بـه خاطر نیکویی اش سـپاس گفتم. روز 

سـوم آرامـش متـام قلبـم را فـرا گرفـت. می دانسـتم که خدا زنده اسـت.
بـا وجـود اینکـه موعظـه هـای زیـادی را گـوش کـرده بـودم، بـه ایـن پـی نربده 
بـودم کـه واعظ یک ادونتیسـت بود.در حالیکه در مورد این شـاخه مسـیحی تفکر 
مـی کـردم، شـهادت شـخصی اش را به صـورت آنالیـن در اینرتنت یافتـم. رسیعاً به 
دنبـال آدرس یکـی از کلیسـاهای ادونیسـت در پاریـس گشـتم. در نخسـتین روز 
سـبتم، از اینکـه مـردم کتـاب مقـدس را در مدرسـه سـبت مطالعه مـی کنند متحیر 
شـدم. زنـان لباسـهای معمولـی پوشـیده بودنـد و موعظـه در مـورد مکاشـفه بـود. 
خـدا مـی دانسـت کـه چـه چیـز برایـم مهـم اسـت. در هنـگام پرسـتش گریـه مـی 

کـردم. فکـر منـی کردم کـه ایـن چنین کلیسـایی وجـود دارد.
خـدا در برزیـل بـه مـن قـول داد کـه تعلیـم دهـد و ازآن لحظـه بـه بعـد در 

فرانسـه در حـال یـاد گرفـن هسـتم.

بـه خاطـر هدایـای بشـارتی مدرسـه سـبت شـام کـه بـه انتشـار انجیـل در دنیا 
کمـک خواهد کـرد سپاسـگزاریم.



۳4

۲۶ مهر – ۲ آبان   درس چهارم   

 چشان خدا:
جهان بینی کتاب مقدسی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: امثـال ۱۵: ۳؛ ایـوب ۱۲: ۷ تا ۱0؛ افسسـیان ۶: ۱۲؛ مکاشـفه ۲0: ۵، 
۶؛ یوحنـا ۱: ۱ تـا ۱۴؛ مرقـس ۱۲: ۲۹ تـا ۳۱.

آیـه حفظـی: »چشـان خداونـد همـه جـا هسـت، بـر بـدان و نیـکان دیدبانی مـی کند«  
)امثـال 1۵: ۳(�

چزلو میالز شاعر لهستانی شعری را نوشته است که آنرا با نوشن در مورد حیوانات تخیلی 
آغاز می کند: خرگوش های سخنگو، سنجاب های سخنگو، و مانند آنها. آنها »نقاط مشرتک 
زیادی با حیوانات واقعی دارند« ، او مینویسد: »هامنگونه که برداشت های ما از جهان با جهان 

واقعی مرتبط است«، سپس، در پایان شعر مینویسد:»به این فکر کنید و به رعشه در آیید«.
»رعشـه« شـاید کلمـه ای تنـد و دلخـراش باشـد، امـا در واقـع درسـت اسـت، بسـیاری از 
تصـورات انسـانها در مـورد جهـان مـی توانند کامالً اشـتباه باشـند. به عنـوان مثـال، تقریبا برای 
۲۰۰۰ سـال، بسـیاری از باهوش تریـن و تحصیل کـرده تریـن افـراد تصـور مـی کردنـد، زمیـن در 
مرکـز جهـان قـرار دارد و ثابـت اسـت. امـروزه بسـیاری از باهوش تریـن و تحصیل کـرده تریـن 

انسـانها تصـور مـی کننـد کـه بـرش از گونـه سـاده ای از یـک یاختـه تکامـل یافته اسـت. 
ما به عنوان نوع برش، هرگز از یک موضع بی طرف به جهان نگاه منی کنیم. ما آن را همیشه 
و تنها از طریق فیلرتهایی که در نحوه تعبیر و تفسیر و درک ما از جهان پیرامون بر روی ما 
تاثیر میگذارند، نگاه می کنیم. این فیلرت جهان بینی نامیده میشود، و بسیار حیاتی و مهم است 
که ما به جوانان خود و حتی به اعضای ُمسن کلیسا، جهان بینی کتاب مقدسی را تعلیم دهیم.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳ آبان – ۲۴ اکترب آماده شوید. 



۳۵

۲۷ مهر      یکشنبه      

چشان پروردگار
یک استاد دانشگاه آکسفورد نظریه ای ارائه کرد مبنی بر این که ، ما و جهان و هر آنچه که 
در پیرامون ماست، هیچکدام واقعی نیستیم. در عوض، ما نژادی هستیم که خلقتی دیجیتالی 

از موجودات فضایی می باشیم که با رایانه های فوق العاده قدرمتند بوجود آمده ایم. 
در عیـن حالیکـه ایـن تئـوری جالـب اسـت، اما یک سـؤال مهـم را در اینجا مطـرح می کند: 

کُنه واقعیت در کجاسـت؟ 
شـاید دو پاسـخ جامـع بـرای ایـن سـؤال وجـود داشـته باشـد، حتـی اگـر فقـط یکـی از دو 
پاسـخ منطقـی باشـد. پاسـخ اول اینسـت کـه عامل هسـتی و هر آنچه کـه در آن اسـت از جمله 
مـا، فقـط همیـن اسـت کـه هسـت. هیچ چیز یـا هیچکس آنـرا خلق نکـرده، هیچ چیـزی آن را 
تشـکیل نـداده اسـت. فقـط همیـن اسـت که هسـت. این یـک واقعیـت زمخت و ناگواراسـت. 
خدایـی، یـا خدایانـی، و یـا هیـچ جنبه الهـی وجود نـدارد. واقعیت بطـور محض مـادی و کامالً 
طبیعـی اسـت. هامنطـور کـه شـخصی گفتـه اسـت، ۲۵۰۰ سـال پیـش )ایـن نظریـه جدیـدی 

نیسـت( فقـط »اتم هـا و خـالء« وجود داشـته اسـت. 
دیدگاه دیگر اینست که برخی موجودات الهی )یا موجودات زنده( عامل را خلق کرده اند. 
در حقیقت، این نظریه منطقی تر، معقول تر، محسوس تر از نظریه ای که می گوید، جهان 
اینکه هیچ توضیح و علتی برای موجودیت آن ارائه کند. این  همین است که هست، بدون 
موضع دربرگیرنده جهان طبیعی، جهان »اتم ها و خالء« میشود، اما محدود به اینها منی شود. 
این واقعیتی بسیار گسرتده تر، عمیق تر و چند وجهی تری را نسبت به جهان بینی الحادی- 

ماتریالیستی مطرح می کندکه امروزه متداول بوده و اغلب به گوش می رسد. 

آیـات ذیـل در مـورد نظریـه هـای مطرح شـده در درس امروز چـه می گویند؟ مزمـور ۵۳: 1؛ 

امثـال 1۵: ۳؛ یوحنـا ۳: 1۶؛ اشـعیا 4۵: ۲1؛ لوقـا 1: ۲۶ تا ۳۵� 

 

در محـور اصلـی هـر نـوع آموزش مسـیحی فقـط گونـه ای از خدایان نیسـت، بلکه خدایی 
اسـت کـه مـا را دوسـت دارد و با مـا تعامل دارد.

آن  به  ولی محدود  کند،  استفاده می  قوانین طبیعی  از  اگرچه  است،  او خدای معجزات 
قوانین نیست و او کسی است که میتواند اگر اراده کند از حوزه این قوانین فراتر رود )مانند 
تولد مسیح از مریم باکره(. آموزه های این جهان بینی به ویژه در روزگار ما بسیار مهم است، 
زیرا بسیاری از دنیای روشنفکری با نظریه های ]غلط[ ادعا دارد که علم از آن پشتیبانی می 

کند، و آشکارا و بی پروا جهان بینی الحادی و مادی گرایانه را تعلیم می دهد.



۳۶

ــی  ــان بین ــا جه ــه ب ــادی در مقایس ــای الح ــی ه ــان بین ــه جه ــید ک ــن بیندیش ــه ای ب
ــه  ــاال گفت ــه در ب ــر و محــدود اســت)همانطور ک ــه نظ ــدر کوت ــاب مقدســی چق کت
شــد(، کــه دنیــای طبیعــی را در بــر مــی گیــرد ولــی بــه آن محــدود نمــی شــود� و 
در آخــر، چــرا، جهــان بینــی کتــاب مقدســی، جهــان بینــی خداگرایانــه منطقــی تــر از 

ــف آن اســت؟  ــه الحــادی مخال نظری

۲۸ مهر      دوشنبه      

سوال الیب نیتز
ـــز،  ـــب نیت ـــام الی ـــد ویله ـــام گوتفرای ـــه ن ـــی ب ـــنده آملان ـــر و نویس ـــک متفک ـــش، ی ـــالها پی س
ـــه  ـــزی ب ـــید:»چرا چی ـــن را پرس ـــؤال ممک ـــن س ـــادی تری ـــن و بنی ـــی تری ـــه اصل ـــه ک ـــامالً آنچ احت

ـــود دارد؟«  ـــچ وج ـــای هی ج

چگونـه آیـات ذیـل بـه سـؤال الیـب نیتـز پاسـخ میدهنـد؟ پیدایـش 1: 1؛ بوحنـا 1: 1 تـا 4؛ 

خـروج ۲۰: ۸ تـا 11؛ مکاشـفه 14: ۶، ۷؛ ایـوب 1۲: ۷ تـا 1۰� 

 

بسـیار جالـب اسـت کـه در کتـاب مقـدس وجود خـدا تنها فرض شـده اسـت.  پیدایش باب 
۱: ۱ بـا مجموعـه ای از اسـتدالل هـا و برهـان هـای منطقـی ]اگرچـه بسـیار وجـود دارد[ برای 
اثبـات وجـود خـدا آغـاز منی شـود. وجـود او تنهـا فـرض شـده اسـت)همچنین نـگاه کنیـد بـه 
خـروج ۳: ۱۳، ۱۴(، و از آن نقطـه آغازیـن، خـدا بـه عنوان خالق، کتاب مقـدس، و متام حقیقت 

از ال بـه الی صفحات آن آشـکار میشـود. 
اصـل اعتقـادِی خلقـت نیـز بنیـان هـر نـوع آمـوزش مسـیحی مـی باشـد. هـر آنچـه کـه ما 
مسـیحیان به آن معتقد هسـتیم، بر روی تعلیم و اصل اعتقادی آفرینش در شـش روز اسـتوار 
اسـت. کتـاب مقـدس بـا توضیـح دربـاره موضـوع کفـاره گناهـان، یـا رشیعـت خداونـد، و یـا 

صلیـب، یـا رسـتاخیز مسـیح، و یـا بازگشـت دوبـاره مسـیح آغاز منی شـود.    
برعکس، کتاب مقدس با اعالمیه ای درباره خدا به عنوان آفریننده آغاز میشود، زیرا هیچیک 

از تعالیم فوق معنا و مفهومی جدا از واقعیت وجودی خداوند به عنوان خالق ما ندارد. 
از ایـرنو، دوبـاره بایـد گفـت کـه یک جهان بینـی کتاب مقدسـی باید بـر روی اهمیت اصل 
آفرینـش در شـش روز تاکیـد کنـد. ایـن تاکیـد همچنیـن مهـم اسـت، زیـرا ایـن تعلیـم بـا یـک 
حملـه متـام عیـار بـا نـام علـم مواجه شـده اسـت. فرضیه تکامـل تدریجـی می گویـد: حیات در 
اثـر تصـادف آغـاز شـده و در طـی میلیـارد هـا سـال آهسـته و آرام و بتدریـج بطـور متناسـب 
تکامـل یافتـه اسـت، و ایـن نظریـه ایـامن میلیـون هـا نفـر را نسـبت بـه کتـاب مقـدس از بین 
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بـرده اسـت. تصـور تعلیمـی بسـیار متضـاد بـا کتـاب مقـدس و بطـور کلـی ایـامن مسـیحی به 
چیـزی جـز نظریـه تکامـل سـخت اسـت. بـه همیـن دلیـل، ایـن عقیـده کـه فرضیـه تکامـل به 
نحـوی بـا تعالیـم کتـاب مقدسـی آفرینش همسـاز و متناسـب اسـت، نظریـه ای حتـی بدتر از 
نظریـه تکامـل الحـادی اسـت. اینـکار را منیتـوان کـرد، مگـر اینکـه بطـور کلـی کتـاب مقدس و 

ایـامن مسـیحی بـه متسـخر گرفته شـود.

خداونـد از مـا میخواهـد تـا هـر هفته، یـک هفتم از وقـت خود یعنی ]یـک روز[ در 
زندگـی را بـا او سـپری کنیـم تـا در آن شـش روز آفرینـش را بـه یاد آوریـم، چیزی که 
هیـچ تعلیـم دیگـری درخواسـت نمی کنـد� این چه چیـزی را درباره اینکـه چقدر این 

تعلیـم در جهـان بینـی مسـیحی مهـم و بنیادی اسـت، به ما مـی گوید؟ 

۲۹ مهر      سه شنبه      

جهان بینی کتاب مقدسی
هامنطـور کـه در بخـش مقدمـه گفته شـد، هیچیک از ما بـه دنیا با موضـع خنثی نگاه منی 
کنیـم. بـه عنـوان مثـال، یـک ملحـد در آسـامن بـه رنگیـن کامن نـگاه می کنـد و آنـرا چیزی به 
جـز یـک پدیـده طبیعـی منی بینـد. این پدیـده مفهومی نـدارد بجـز معنایی که انسـان تصمیم 
میگیـرد بـه آن پدیـده بدهـد. در مقابـل، فـردی که به آن  از دیـدگاه کتاب مقدس نـگاه میکند 
و دارای جهـان بینـی کتـاب مقدسـی اسـت، نـه تنهـا آنـرا به عنـوان یک پدیـده طبیعـی، یعنی 
تعامـل آب و نـور مـی بینـد، بلکـه آنـرا نشـانه تاییـد عهـد میـان خداونـد بـا زمینیـان و یـادآور 
مجـدد عهـد خداونـد مبنـی براینکـه دیگر هرگز جهـان را با آب و سـیل نابود نخواهـد کرد می 
بیند)پیدایـش ۹: ۱۳ تـا ۱۶(. »چقـدر مـدارای خداونـد و رحمـت و شـفقت او بـر موجـودات 
ناالیـق او بـا قـرار دادن رنگیـن کـامن زیبـا در میان ابرها به عنوان نشـانٔه میثـاق و عهد دوباره 
او بـا انسـان، عالـی اسـت ..... ایـن هـدف خداوند بـود که هامنطور فرزندان نسـل هـای آینده 
علـت و مفهـوم رنگیـن کـامن شـکوهمند را که در آسـامن ها بوجود مـی آید، میپرسـند، والدین 
آنهـا داسـتان سـیل زمـان نـوح را مجـددا برایشـان تعریـف کننـد و به آنهـا بگویند کـه خداوند 
متعـال کـامن را قـوس داد و آنـرا در میـان ابرهـا قـرار داد تـا اطمینـان دهـد که دیگـر هرگز با 

سـیل زمیـن را از بیـن نخواهـد بـرد« )اِلن جـی وایت، مشـایخ و انبیـا، صفحه ۱۰۶(.  
بـرای مـا ادونتیسـت هـای روز هفتـم، کتـاب مقـدس مرجـع ایـامن ماسـت. کتـاب مقـدس 
جهـان بینـی را بـه مـا تعلیـم میدهـد، و »فیلـرتی« اسـت که توسـط آن بـه جهان مـی نگریم و 
درک مـی کنیـم کـه جهـان مـی تواند مکانی بسـیار دلهـره آور و پیچیـده و بغرنج باشـد. کتاب 
مقـدس الگویـی را بـه مـا مـی دهـد که به مـا کمک کنـد تا واقعیتـی را کـه در آن قـرار داریم، 

و خـود مـا بخشـی از آن هسـتیم، کـه اغلـب بـا آن بـه اشـتباه و رسدرگمی مـی افتیم.    
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چـه حقایقـی در آیـات ذیـل یافـت میشـود کـه مـی تواند بـه درک بهرت مـا از واقعیتـی که در 

آن هسـتیم کمـک کنـد؟ افسسـیان ۶: 1۲؛ مرقـس 1۳: ۷؛ رومیان ۵: ۸؛ رومیـان ۸: ۲۸؛ جامعه 

۹: ۵؛ مکاشـفه ۲۰: ۵، ۶�

 

 

بـه عنـوان ادونتیسـت هـای روز هفتـم، باید قاطعانـه به تعالیـم کتاب مقدس عمـل کنیم، 
زیـرا ایـن حقیقـت نـازل شـده و آشـکار خـدا بـرای انسـان اسـت، و مسـایل زیـادی را در مورد 
جهـان بـرای مـا توضیـح مـی دهد که در غیـر اینصورت مـا منی توانسـتیم آنها را بشناسـیم و یا 
درک کنیـم. از ایـرنو متـام آمـوزش مسـیحی باید از کالم خداوند ریشـه بگیرد و پایه و اسـاس آن 

کالم خـدا باشـد و هـر تعلیمـی کـه خالف آن باشـد، باید مردود شـناخته شـود. 

ــراد در تضــاد  ــر اف ــد دیگ ــا عقای ــه ب ــاب مقــدس وجــود دارد ک چــه تعالیمــی از کت
ــدا و  ــه کالم خ ــاوداری ب ــت وف ــورد اهمی ــزی را در م ــه چی ــاوت چ ــن تف ــت؟ ای اس

ــوزد؟ ــی آم ــه آن م ــدی ب پایبن

۳0 مهر      چهارشنبه      

پرستش رهایی دهنده
هرچقـدر هـم کـه اصـل اعتقـادی آفرینـش در ایـامن مـا مهـم باشـد، اصـل اعتقـادی بـه 
ویـژه در عهـد جدیـد بـه تنهایـی منـی آیـد. این تعلیـم، جزء جدانشـدنی و ناگسسـتنی فلسـفه 
رسـتگاری اسـت. و بـه همیـن دلیـل، رصاحتـاً، در دنیـای سـقوط کـرده در گنـاه و فانـی، اصـل 
آفرینـش بـه تنهایـی کافـی نیسـت. مـا زندگـی مـی کنیـم، سـعی و تـالش مـی کنیـم، در رنج و 
زحمـت هسـتیم) هامنطـور کـه همه مـا اینکارها را انجام می دهیم(، و سـپس چه میشـود؟ ما 

مـی میریـم، در نهایـت جسـد مـا بـا الشـه حیوانـات مـرده در کنـاره جـاده فرقی نـدارد.    
این چقدر عالی است؟

از ایـن رو، اصـل اعتقـادی رهایـی را داریـم کـه بـرای مـا حیاتـی اسـت و بدیـن معنـی کـه 
عیسـی مسـیح را داریـم کـه مصلـوب شـده و قیـام کرد و ایـن قضیـه در مرکز متامـی آن چیزی 

اسـت کـه ایـامن مـا را تشـکیل مـی دهد. 

بوحنا 1: 1 تا 14 را بخوانید� این آیات درباره عیسی و آنچه که انجام داده چه می گویند؟ 
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همچنیـن بـه پیـام فرشـته اول نـگاه کنیـد: »آنـگاه فرشـته ای دیگر دیـدم که در دل آسـامن 
پـرواز می کـرد و انجیـل جـاودان بـا خـود داشـت تا سـاکنان زمیـن را بشـارت دهـد، از هر قوم 
و طایفـه و زبـان و ملـت کـه باشـند. هـم او بـه آواز بلنـد گفـت: از خـدا برتسـید و او را جـالل 
دهید، زیرا که سـاعت داوری او فرا رسـیده اسـت. او را بپرسـتید که آسـامنها و زمین و دریا و 
چشمه سـاران را او آفریـد« )مکاشـفه ۱۴: ۶، ۷(. توجـه کنیـد کـه »انجیـل جاودان« مسـتقیامً با 
خـدا بـه عنـوان خالـق پیونـد خـورده اسـت. هنگامیکه ما مـی فهمیم خدایـی که مـا را آفریده 
اسـت، هـامن خدایـی اسـت که جسـم انسـانی پوشـید، مجـازات و تـاوان گناهـان مـا را تحمل 
کـرد. درک ایـن قضیـه مشـکل نیسـت که، مـا فراخوانده شـده ایم تـا او را پرسـتش کنیم. وقتی 

کـه درک کنیـم خـدای مـا واقعـاً چگونه اسـت که واکنشـی از خـود نشـان خواهیم داد؟ 
بـه همیـن دلیـل، مسـیح و مصلـوب شـدن او بایـد اسـاس و مقـدم بـر همـه آنچـه کـه مـا 
تعلیم میگیریم و معتقد هسـتیم، باشـند، در حقیقت بازگشـت دوباره او را نیز شـامل میشـود، 
زیـرا آمـدن اولیـه مسـیح مـا را حقیقتـاً از متام مثـرات خوب بازگشـت دوباره او غافـل منی کند، 
آیـا اینطـور اسـت؟ از کتـاب مقـدس می توان اینگونه اسـتنباط کـرد که آمدن اولیه و بازگشـت 

دوبـاره او، دو رویـداد از یـک واقعـه هسـتند، و آن نقشـه نجات برش اسـت.        

بــرروی ایــن عقیــده کــه در یوحنــا بــاب 1 بیــان شــده، بیشــتر تعمــق کنیــد: همــه 
ــب  ــر روی صلی ــه ب ــود ک ــا 1: ۳( و او کســی ب ــد آمد)یوحن ــه واســطه او پدی ــز ب چی
بــه خاطــر مــا جــان خــود را داد� چــرا پرســتش بایــد واکنــش طبیعــی تحــت الشــعاع 

دهنــده و فراگیرباشــد؟    

۱ آبان      پنجشنبه      

رشیعت خداوند
سـالها پیش در کشـور فرانسـه، در میان مردم در مورد مسـئله مجازات اعدام بحثی مطرح 
بود:آیـا بایـد لغـو شـود؟ وکال بـرای لغـو آن بـا یک نویسـنده و فیلسـوف مشـهور فرانسـوی به 
نـام میشـل فوکالـت متـاس گرفتنـد و از وی خواسـتند کـه از جانـب آنـان رس مقالـه ای را در 
روزنامـه بنویسـد. او اینـکار را انجـام داد، ولـی او ماننـد یـک وکیـل عمـل کـرد، رسمقالـه او نه 
تنهـا در مـورد لغـو مجـازات اعـدام، بلکـه بـرای از بیـن بـردن کل نظـام زنـدان و آزادی همـه 

بود. زندانیـان 
چرا؟ زیرا از نظر میشل فوکالت متام سیستم های اخالقی رصفاً توسط برش ایجاد شده اند، 
و ایده های انسانی ایجاد شده توسط افراد قدرمتند به منظور کنرتل توده هاست. از ایرنو، این 

قوانین اخالقی از هیچ مرشوعیت واقعی برخوردار نبودند.
هـر چقـدر هـم کـه موضـع او افراطـی باشـد، آنچه که مـا در اینجا مـی بینیم مثـره منطقی 
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قضیـه ای اسـت کـه در واقـع موضوع جدیدی نیسـت. موسـی هزاران سـال پیش بااین مسـئله 
در ارسائیـل کهـن مواجـه بـود. »شـام نبایـد بروفـق هـر آنچـه امـروز در اینجـا مـی کنیـم عمل 
کنیـد، یعنـی آنگونـه کـه در نظـر هرکـس پسـند آیـد« )تثنیـه ۱۲: ۸؛ و همچنیـن نـگاه کنید به 

داوران ۱۷: ۶؛ امثـال ۱۲: ۱۵(.  
با این حال، اگر آنچه را که تنها از نظر ما درست است انجام ندهیم – بدین معنی است که 
ما خودمان به اندازه کافی عادل، مقدس و بی غرض نیستیم تا بدانیم که از نقطه نظر اخالقی 

چه چیزی صحیح است — آنگاه چگونه خواهیم دانست که چه باید انجام دهیم.
بـا اینحـال، اگـر مـا نبایـد آنچـه را کـه فقـط از نظـر خودمـان درسـت بـه نظـر می رسـد، 
انجـام دهیـم، زیراکـه مـا خودمـان بـه انـدازه کافـی عـادل، مقـدس، و بـی طـرف نیسـتم کـه 
تشـخیص دهیـم اخالق]خلـق و خـوی[ صحیح چیسـت، پـس چگونه ما تشـخیص دهیم که چه 
بایـد بکنیـم؟ طبیعتـاً پاسـخ یـا خـط مشـی اینسـت کـه خداونـدی کـه مـا را آفریده بـه ما یک 
نظامنامـه اخالقـی داده اسـت تا بتوانیـم از آن پیروی کنیم و در زندگی خود بکار گیریم. شـاید 
چشـامن مـا نتواننـد آنـرا درسـت تشـخیص دهنـد، اما همیشـه چشـامن پـروردگار مـی توانند.     

آیـات زیـر دربـاره رفتـار اخالقـی بـه مـا چـه مـی آموزنـد؟ تثنیـه ۶: ۵؛ مرقـس 1۲: ۲۹ تـا ۳1؛ 

مکاشـفه 14: 1۲� 

 

اگـر بخواهیـم رسـتگاری و نجـات را در کانـون جهـان بینـی مسـیحی خود قـرار دهیم، پس 
)هامنطـور کـه در هفتـه گذشـته دیدیم(رشیعـت خـدا و ده فرمـان نیـز باید در هـامن جایگاه 
قـرار گیرنـد. از ایـن گذشـته، اگـر آنچـه کـه مـا از آن نجـات یافتـه ایـم، گنـاه نیسـت، پـس چه 
چیـزی شکسـن احـکام اسـت؟ )رومیـان ۳: ۲۰(. انجیـل واقعـاً بـدون احـکام خداونـد مفهومی 
نـدارد، و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه میدانیـم کـه احـکام همچنـان بـرای مـا الـزام آور اسـت، 

علیرغـم اینکـه منـی تواننـد مـا را نجـات دهنـد. )بـه همیـن دلیـل ما بـه انجیـل نیـاز داریم(.    

۲ آبان      جمعه      

اندیشـه ای فراتـر: هـدف واقعـی آمـوزش، احیـای تصویـر خـدا در روح اسـت« )اِلن 
جـی وایـت، مشـایخ و انبیـا، صفحـه ۵۹۵(. بـا در نظـر گرفـن ایـن ایـده، مـی توانیـم بینیـم که 
چـرا یـک جهـان بینـی کامل مسـیحی الزمه آموزش کلیسـای ادونتیسـت اسـت. از این گذشـته، 
هامنطـور کـه قبـالً خاطرنشـان سـاختیم، آمـوزش لزومـاً بـه خـودی خـود منـی توانـد فـرد را به 
رسانجـام برسـاند. مـردم مـی تواننـد تحصیـل کرده باشـند، حتـی تحصیالت بسـیار عالی داشـته 
باشـند، و ایـده هـا و گرایـش هایـی داشـته باشـند کـه در تضـاد بـا اصولـی اسـت کـه در کتاب 
مقـدس یافـت مـی شـود. به همیـن دلیل، بـه عنوان کلیسـای ادونتیسـت، باید نظـام تعلیامتی 
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مـا بـر اسـاس جهان بینی مسـیحی باشـد. بنابرایـن، این بدان معناسـت که متـام زمینه های کلی 
آمـوزش، شـامل علـوم، تاریـخ، اخـالق، فرهنگ، و غیـره از این دیـدگاه تعلیم داده میشـوند، بر 
خـالف کسـانیکه کـه مخالـف هسـتند، یـا حتـی آنـرا نادیـده میگیرنـد. همچنین، هامنطـور که 
قبـالً گفتـه شـد ارزش تکـرار دارد: چیزی بـه عنوان دیدگاه بی تفاوت و خنثـی وجود ندارد؛ متام 
زندگـی، متـام واقعیـت هـا، از طریـق فیلرتهـای دیـدگاه جهان بینی شـخص مشـاهده میشـوند، 
خـواه ایـن جهـان بینـی محکـم و معین و منظم اسـتدالل شـود، یا نـه. از ایرنو، رضوریسـت که 

جهـان بینـی کتـاب مقدسـی، پایه و اسـاس متام تعالیم کلیسـای ادونتیسـت باشـد.

سؤاالتی برای بحث 
1� چــه نمونــه هــای تاریخــی وجــود دارد کــه مــا فکــر میکنیم در آن کل سیســتم آموزشــی 
ــزی را  ــد؟ چــه چی ــا کجــا بودن ــی هســتند(؟ برخــی از اینه ــا حت ــی مخــرب بوده اند)ی خیل
بــه شــاگردان تعلیــم مــی دادنــد؟ و چــه میتوانیــم از آنهــا بیاموزیــم؟ چگونــه میتوانیــم از 

نظــام آموزشــی خــود در برابــر ایــن تاثیــرات مخــرب محافظــت کنیــم؟    

۲� در درس ایــن هفتــه برخــی از نــکات کلیــدی و حســاس جهــان بینــی مســیحی مــورد 
بررســی قــرار گرفــت: وجــود خداونــد، خلقــت، کتــاب مقــدس، نقشــه نجــات و شــریعت 
ــی مســیحی  ــان بین ــد در چارچــوب کامــل جه ــد� چــه عناصــر مهــم دیگــری را بای خداون

ــد؟  گنجانی

۳� یــک متفکــر قــرن هجدهــم نوشــته اســت:»ای وجــدان! ای وجــدان! تــو غریــزه الهــی 
هســتی، تــو راهنمــای مســلم جهالــت و محدودیــت هســتی، گرچــه هوشــمند و آزاده ای- 
تــو قاضــی خطاناپذیــر خیــر و شــر هســتی، آنکــه باعــث میشــود تــا انســان شــبیه خدایــان 

شــود«  چــه چیــزی در ایــن موضــع یاابــراز عقیــده درســت یــا اشــتباه اســت؟ 

ــوزش،  ــی آم ــد: »هــدف واقع ــت توجــه کنی ــن جــی وای ــه اِل ــن گفت ــه ای ــر ب ــار دیگ 4� ب
ــه بــه  ــه چــه معناســت؟ ایــن مطلــب چگون احیــای تصویــر خــدا در روح اســت«� ایــن ب
مــا نشــان میدهــد، کــه چــرا بایــد آمــوزش ادونتیســت تفــاوت زیــادی بــا آنچــه کــه جهــان 

خــود تعلیــم میدهــد، داشــته باشــد و متفــاوت از آن باشــد؟ 
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داستانهای ایانداران

تاریکرتین شب یک مبرّش
توسط گریس بالوریا

بـاورم منـی شـد کـه تنها یک شـب تاریکرتین شـب در زندگی ام بشـود. در طی 
آن تاریکرتیـن شـب بـود که خـدا نور متحیرکننده اش را نشـان داد.

باران شـدید مرا شـب در سـاعت ۱۲:۴۵نیمه شـباز خواب بیدار کرد. دراسـتان 
رشقـی سـامار و در یکـی از خانـه هـای تـک اتـاق خوابـه ای کـه کامـالً تاریک بود 
بـه همـراه مبـرشی کـه هـم خانه ام بـود زندگی می کردیـم. تنها دو هفتـه به امتام 
دوره یـک سـاله ای بـه نـام نهضـت هزار مبرش باقـی مانده بود و زلزلـه ای  بزرگی 

رخ داد کـه خرابی در پی نداشـت. 
منـی توانسـتم چیـزی ببینـم بـه غیـر از صداهـای عجیبـی کـه مـی توانسـتم 
بشـنوم. یـک چـراغ قـوه برداشـتم و بـه طـرف در گرفتـم. منـی توانسـتم کسـی را 
ببینـم امـا اطمینـان کامل داشـتم کـه یک نفر به داخـل خانه رخنه کرده اسـت. در 
حالیکـه از تـرس داشـتم مـی لرزیـدم زیر تـور بزرگ مخصوص پشـه کـه رختخواب 
هـم خانـه ام و رختخـواب مـرا پوشـانده بـود زانـو زدم و دعـا کـردم: »خداونـدا، 
هامنگونـه کـه یوسـف و دانیـال را نجـات دادی مـا را نیـز برهـان. اگر بـه خاطر تو 

نبـود مـا اینجـا نبودیم.«
در حالیکـه از لرزدوبـاره درازکشـیدم مزامیـر بـاب ۲٣آیـه ۱ را تکرارمـی کـردم: 
»خداونـد شـبان مـن اسـت، محتـاج بـه هیـچ چیـز نخواهـم بـود«.  دوبـاره چـراغ 
قـوه را برداشـتم. آنچـه کـه دیـدم فراتـراز ذهنـم بـود. وحشـتناک بود. یـک مرد با 
چشـامن قرمـز و موهـای خیـس دیدم که یک چاقوی  بزرگ شـبیه قمه در دسـتش 

بـود و زیـر توری پشـه مـان زانـو زده بود. 
وحشـتزده، بـا متـام تـوان فریـاد کشـیدم. هم خانـه ام بیدار شـد و بـرای کمک 
فریـاد زدیـم. فـرد فـرد متجـاوز بـا چاقویـی کـه لبـه تیزی داشـت بـه مـا حمله ور 
شـد  ومـا سـعی مـی کردیـم بـا لگـد او را از خودمـان دور کنیـم.  ناگهـان یک چیز 
سـخت بـه مـن رضبـه زد. بـه زمیـن افتـادم و درد در متـام وجـودم پیچیـد. با خود 

اندیشـیدم: »خداونـدا آیـا دارم مـی میرم؟«
در حالیکـه مـی شـنیدم فـردی در تـالش اسـت تـا درب خانـه مـان را بـاز کنـد 
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فریـاد زدم: »پنجـره را بـاز کـن!« وقتـی مـن و هم خانه ام شـنیدیم کـه پنجره دارد 
بـاز مـی شـود، بـه طرفـش دویدیـم و رفتیـم بیـرون. یکـی از همسـایه هـا صـورت 
زخـم خـورده ام را دیـد و از مـا پرسـید کـه چـه اتفاقـی افتـاده اسـت. وقتـی او در 
مـورد حملـه بـه خانـه مـان شـنید، بـا تـرس بخاطـر بچـه هایـش بـه طـرف خانـه 

رفت. خودشـان 
مـن و هـم خانـه ام بـا پای برهنـه و در خیابانهای خیس و رها شـده در خیابان 
بدنبـال کمـک بودیـم. بـه نظر می رسـید که همه در خـواب بودنـد. رسانجام، یک 
نفرمـا را سـاعت ٣  بامـداد بـه بیامرسـتان رسـاند. هم خانـه ام چنـد بریدگی ناچیز 
بـر روی دسـت و پایـش داشـت. امـا از بغـل چشـم چپم تـا چانـه ام بریدگی جدی 

بـود. پزشـک چنـد رسنـگ تزریق کـرد و بریدگی هـا را بخیه زد.
شـادترین لحظـه آن شـب تاریـک بـا طلـوع خورشـید در آن صبـح واقـع شـد. 
وقتـی آفتـاب طلـوع مـی کـرد، بـه نظـر مـی رسـید مثـل اینکـه تنهـا برای مـن می 
درخشـید. لبخنـد مـی زدم. محبـت عمیق عیسـی را احسـاس می کـردم. او از ابتدا 
بـا مـن بـوده و تـا انتهـا با من خواهد بود، شـبان حواسـش بر گوسـفندانش اسـت. 
فـرد مهاجـم آن صبـح دسـتگیر شـد و بـه زنـدان انداختـه شـد. اصالً دلرد نشـدم. 
هشـت مـاه بعـد، در سـن ۲۲ سـالگی، بخـش دوم خدمـت ام را بـا نهضـت هـزار 
مبـرش آغـاز کـردم کـه ایـن بـار در کـره جنوبی بـود. حال در سـومین سـال خدمت 
ام قـراردارم. خـدا را بـه خاطـر تجربه سپاسـگزارم. خداونـد در ارمیا بـاب ٣٣ آیه ٣ 
مـی گویـد: »مـرا بخـوان کـه تـو را اجابـت خواهـم کـرد و تـو را از چیزهـای عظیم 
و مخفـی کـه ندانسـته ای، آگاه خواهـم سـاخت«. نگرشـم بـه زندگـی عوض شـده 

اسـت. زندگـی ام بـرای خـودم نیسـت؛ بـه خدا تعلـق دارد.
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۳ – ۹ آبان   درس پنجم   

عیسی به عنوان استاد اعظم

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: عربانیـان 1: 1 تـا 4؛ دوم قرنتیان 4: 1 تـا ۶؛ یوحنـا 1: 14، 1۸؛ 14: 

1 تـا 14؛ فیلیپیـان ۲: 1 تـا 11؛ دوم قرنتیـان ۵: 1۶ تـا ۲1�

آیه حفظی: »زیرا هان خدا که گفت: نور از میان تاریکی بتابد، نور خود را در دل های ما 
تابانید تا شناخت جالل خدا در چهرٔه مسیح، ما را منور سازد« )دوم قرنتیان 4: ۶(� 

بیلـی گراهـام، بـه رشح داسـتانی مـی پـردازد کـه زمانـی بـه مالقات رسبـازان واقـع در یک 
بیامرسـتان صحرایـی بـه همراه ژنـرال فرماندهی آنان رفتـه بود.  یکی از رسبـازان جوان »چنان 
زخمـی شـده بـود کـه او را بـر روی تخـت برزنتـی صحرائـی بـر روی پشـت خوابانـده بودند«. 
دکـرت در گـوش گراهـام آهسـته گفـت » بعیـد میدانـم کـه او بتوانـد دوبـاره راه بـرود«. رسبـاز 
از ژنـرال درخواسـتی کرد:»قربـان .... مـن بـرای شـام جنگیـدم، امـا هرگـز شـام را ندیـده ام. آیا 
می توانـم چهـره شـام را ببینـم؟«. بدیـن خاطـر ژنـرال به زیـر تخت صحرایـی خزید و بـا رسباز 

صحبـت کـرد. بیلـی گراهـام دیـد که  اشـک از چشـامن رسبـاز بـرروی گونه ژنـرال چکید.        
زمانی که عیسی بدنیا آمد، برش بشدت زخمی و خون آلود افتاده بود و به شفای خدا نیاز 
داشت. و گویا زمانی که برش ترضع منود: »خدایا، آیا می توانیم روی تو را ببینیم؟«، پدر آسامنی 
پر خویش را به عنوان معلم اعظم به ماموریت فرستاد تا چهره خویش را برای انسان منایان 
سازد. از آن زمان به مشاهده امتیازی عالی دست یافته ایم »تا نور معرفت جالل خدا که در 

چهره مسیح مشاهده می شود بر ما بدرخشد« )دوم قرنتیان ۴: ۶( ببینم. 
بـا مشـاهده اینکـه اسـتاد بـزرگ راه خـود رابـه سـوی زمیـن در پیش گرفـت، چـه میتوانیم 

بیاموزیم؟ 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱0 آبان – ۳۱ اکترب آماده شوید.
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۴ آبان      یکشنبه      

آشکار کردن پدر

مهمرتیـن نکاتـی کـه پولـس رسـول در ابتـدای نامـه خـود بـه عربانیان در مورد عیسـی مسـیح 

بـه آنهـا اشـاره میکنـد، چیسـتند؟ )عربانیـان 1: 1 تا 4(� 

 

نویسـندگان عهـد جدیـد مکـرراً برجسـتگی ایـن ایـده را تاکیـد میکننـد: که عیسـی مسـیح 
بـه زمیـن آمـد تـا بـه برش نشـان دهـد که پـدر کیسـت. در زمانهـای گذشـته، مکاشـفه خداوند 
از طریـق انبیـا بـه شـیوه جـزء بـه جزء به آشـکار شـده بود؛ بـا اینحال مکاشـفه نهایـی و کامل 

خداونـد از طریق عیسـی آشـکار شـد.  
همچنیـن، عیسـی بـه عنـوان یـک شـخص، »فـروغ جالل خـدا و مظهـر کامل ذات اوسـت« 
)عربانیـان ۱: ۳(. مـا بـه عنـوان انسـان های گناهـکار، نتوانسـتیم بـه جـالل خداوند بطـور کامل 
دسـت یابیـم. عیسـی مسـیح بـه عنـوان پر تجسـم یافته، شـکوه و جـالل خداونـد را منعکس 
میکنـد. جـالل خـدا بطـور خامـوش در برشیـت مسـیح قـرار گرفـت تـا بتوانیـم با مشـاهده آن 

شـخصیت خـدا را بـه وضـوح درک کنیم. 
عیسی مسیح همچنین »منعکس کننده جالل خدا و مظهر دقیق وجود اوست« )عربانیان ۱: 
۳(. عبارت یونانیcharacter که در اینجا بکار برده شده است، گاهی اوقات نشان ُمهری بوده 
که بر روی موم جا می انداخته و یا عالمتی بوده که بر روی یک سکه رضب می شده است. از 

این رو عیسی »نقش و تصویر دقیق وجود خداست« )عربانیان ۱: ۳(. 
اگـر بخواهیـم پـدر را بشناسـیم، بایـد بـه دقـت بـه کالم معلـم بـزرگ دربـاره او گـوش فـرا 
دهیـم. و همچنیـن بایـد بـه معلـم بـزرگ خـود چشـم بدوزیم. پـدر را می تـوان در پـر دید.

عربانیان 1: 1 تا 4 را با دوم قرنتیان 4: 1 تا ۶ مقایسـه کنید� در دوم قرنتیان 4: 1 تا ۶، مسـیح 

چه کسـی اسـت، و ما از او چه می آموزیم؟ 

 

در حالـی کـه پولـس و همکارانـش بـه دیگـران دربـاره خـدا تعلیـم مـی دادنـد، در پی این 
بودنـد تـا تعالیـم خـود عیسـی را دربـاره پـدر بازتـاب دهنـد. عیسـی به عنـوان »تصویـر خدا« 
)دوم قرنتیـان ۴: ۴(، شـناخت خـدای پـدر را بـرای مـا بـه ارمغـان آورد. متشـابهاً، پولـس از 
تحریـف و دگرگـون کـردن کالم خـدا اجتنـاب ورزیـد و در عـوض، حقیقـت را بطـور آشـکار در 

مقابـل قـرار داد )دوم قرنتیـان ۴: ۴(. 
درسـت هامنطـور کـه خـدا، در آفرینـش، نور را برای کنـار زدن تاریکی بـکار گرفت، او پر 
خـود عیسـی را ارزانـی داشـت تـا دیدگاه هـای غلـط و اشـتباه درباره خـود را باطـل و حقیقت 
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را در مـورد خـود بـرای مـا آشـکار سـازد. در »چهـره مسـیح«  اسـت که ما شـفاف تریـن دانش 
شـناخت خدا را کسـب مـی کنیم )دوم قرنتیـان ۴: ۶(.

عیســی مســیح، دقیقــاً خــدای پــدر را آشــکار مــی کنــد، کاری کــه مــا هــم فراخوانــده 
شــده ایــم تــا »بکوشــیم تــا ماننــد او باشــیم« ]و از خــدا تقلیــد کنیم[)افسســیان ۵: 
1(� ایــن مطلــب بــه چــه معناســت، و چگونــه مــی توانیــم ماننــد عیســی باشــیم و 

از خــدا »تقلیــد« باشــیم؟ 

۵ آبان      دوشنبه      

آشکار کردن پدر
یوحنـا در بخـش آغازیـن انجیـل خود)یوحنـا ۱: ۱ تـا ۱۸(از عیسـی بـه عنـوان »کالم« ابدی 
بـه بحـث مـی پـردازد. ادعاهای یوحنا درباره عیسـی، در پـرده و یا محدود نیسـتند؛ کالم او بی 
پـروا بـود و حـوزه جهانـی را در بـر مـی گرفـت. در واقـع عیسـی از ازل وجـود داشـت پیش از 
آنکـه جهـان هسـتی یابـد. در حقیقـت، »جهـان بـه واسـطه او پدید آمـد« )یوحنـا ۱: ۲، ۳(، »و 

اوسـت آن نـور حقیقـی کـه بـه هر انسـانی روشـنایی می بخشـد« )یوحنـا ۱: ۹(.

بـر اسـاس گفتـه یوحنـا، نتیجـه تجسـم یافنت مسـیح چه بـود؟ مطابق بـا کالم ، او چـه نوری با 

خـود آورد؟ او از چـه ویژگـی هایـی بـرای این کار برخـوردار بود؟ )یوحنـا 1: 14، 1۸(� 

 

»نور زمانی به این جهان آمد که جهان در تاریک ترین دوران خود بر میربد.....
»اما او امید برشیت بود...... که حکمت خداوند را باید به جهان باز میگرداند و احیا میکرد. 
»مسـیح بـه ایـن جهـان آمد تـا حکمت و معرفـت خـدا را در آن احیا کند. او آمـد تا تعالیم 
دروغیـن کـه توسـط مدعیـان خداشـناس عرضه می شـد و جلوه غلطـی از خدا را بـه منایش می 
گذاشـت، باطـل کنـد، او آمـد تـا ماهیـت رشیعـت خـود را آشـکار کنـد، تـا در شـخصیت خـود 

زیبایـی تقـدس را نشـان دهـد « )اِلـن جی وایت، آمـوزش، صفحـات ۷۴ تا ۷۶(.      
هـر چـه عیسـی در طـی زندگی زمینـی خود انجام داد، یک هدف در بر داشـت: »مکاشـفه 

خداونـد برای تعالی برشیت« )آمـوزش، صفحه ۸۲(. 

مسـیح خـود می گوید،»کسـی کـه مرا دیده، پـدر را دیده اسـت«)یوحنا 14: ۹(؛ بیانیه عیسـی 

چـه چیـزی را ترصیـح مـی کند؟ و چـرا او این چنین مـی گوید؟ یوحنـا 14: 14-1�
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این وسوسه انگیز است که سخنان از روی سهو فیلیپس را نکوهش کرد )یوحنا ۱۴: ۸(. پس 
از سالها همنشینی نزدیک با عیسی، او نکته اساسی تجسم خدای زنده، که عیسی برای آن آمده 
بود تا شخصیت پدر را آشکار کند را از دست داده بود. شاید معلامن امروزی بتوانند از این 
واقعیت احساس آرامش کنند که یکی از حواریون استاد بزرگ با وجود همنشینی با او به این 
بدی اظهار نظر منوده است! احتامالً اظهارات فیلیپس در کتاب مقدس به این دلیل نیامده که 
به ما دلیلی برای انتقاد از او را بدهد، بلکه به ما فرصتی داده تا در ایامن خود بازنگری کنیم. 
چه مدت است که با عیسی همگام و پیرو او هستیم؟ و آیا ما عیسی را بهرت از فیلیپس می 

شناسیم؟ »هرکس مرا دید، پدر را دیده است«.

۶ آبان      سه شنبه      

درک افکار استاد بزرگ 

نگرانـی قلبـی پولـس درخصـوص جامعـه مسـیحیان در فیلیپـی بـا توجـه بـه نامه ای کـه برای 

آنـان مـی نویسـد چیسـت؟ فیلیپیـان ۲: 1 تـا 4؛ فیلیپیـان 4: ۲، ۳� 

 

فیلیپیـان بـاب ۲: ۱ تـا ۱۱ از ژرف تریـن و پـر محتواتریـن آیـات کتـاب مقـدس مـی باشـد. 
در اینجـا بحـث دربـاره موجودیـت مسـیح، الوهیت، جسـم پوشـیدن، بُعد انسـانی، و مصلوب 
شـدن اوسـت. در اینجا مسـیر طوالنی سـختی ها و فراز و نشـیبهای زندگی مسـیح از ملکوت 
تـا بـه تپـه جلجتـا رشح داده شـده اسـت )فیلیپیـان ۲: ۵ تـا ۸(. و در اینجا توصیـف می کند که 
چگونـه پـدر آسـامنی او را تعالـی مـی بخشـد تـا هر زانویـی در برابر او خم شـود و هـر زبانی 
در هسـتی اقـرار کنـد کـه او خداونـد اسـت و او را بپرسـتد )فیلیپـان ۲: ۹ تـا ۱۱(. بسـیاری از 

حقایـق شـگفت انگیـز در آن آیـات بیان شـده اند.

پولـس چگونـه فیلیپیـان بـاب ۲: ۵ تا 11 را معرفـی می کند؟ از وقایع زندگی مسـیح که پولس 

از آنـان تجلیـل مـی کنـد، فکر مـی کنید که کدامیـک را او انتظار دارد تا ایانـداران در زندگی 

خـود بازتاب دهنـد؟ )فیلیپیان ۲: ۶ تا 11(� 

 

پولـس امیـدوار اسـت کـه ایامنـداران فیلیپـی، کـه اهل اسـتدالل بودند، از عیسـی و جسـم 
پوشـیدن او بیاموزنـد. چنانچـه عیسـی توانسـت شـکل بـرش را تقبـل کنـد - »صـورت غـالم را 
بپذیرد و مانند انسـان مولود شـود« )فیلیپیان ۲: ۷(- و حتی تسـلیم صلیب شـود، چقدر بیشـرت 

آنهـا بایـد از روی محبـت تسـلیم یکدیگر باشـند؟ 
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بـه مـا یادآوری شـده اسـت کـه مطالب زیـادی وجـود دارد که ما بایـد از مسـیح بیاموزیم. 
مـا میتوانیـم از پیامهایـی کـه وی در طی رسـالت زمینی خویش به اشـرتاک میگـذارد، بیاموزیم. 
مـا مـی توانیـم از معجزاتـی کـه او انجـام می دهد و نحـوه برخورد او بـا دیگـران بیاموزیم. ما 
مـی توانیـم بـرای روابـط خـود بـا دیگـران از او الگوئـی بگیریـم کـه با اینکـه در کربیایـی بود، 
اراده منـود تـا جـالل و شـکوه آسـامنی خـود را با یک آخـور عوض کنـد]وه چـه درس بزرگی![.

در مقابـل جهـان اغلـب مـا را دعوت میکند تا خودمان را تعالی بخشـیم و به دسـتاوردهای 
خـود ببالیـم و از خـود تجلیـل کنیـم. مـا از آخـور بیـت لحـم و از معلـم بـزرگ برشیت درسـی 
متفـاوت مـی آموزیـم، و آن اینسـت کـه کار بـزرگ آمـوزش و برنامـه رسـتگاری خداونـد بـا 
تعالـی بخشـیدن بـه خودمـان تحقـق پذیر نیسـت، بلکه با فروتنـی در برابر پیشـگاه خداوند و 

خدمـت بـه دیگـران انجام پذیر اسـت.

ــاب  ــران بازت ــه دیگ ــیح را ب ــخصیت مس ــا ش ــازید ت ــی س ــن م ــود را فروت ــی خ وقت
ــوید؟  ــی ش ــرو م ــی روب ــه وضعیت ــا چ ــد، ب دهی

۷ آبان      چهارشنبه      

معلم بزرگ و مصالحه
روابـط انسـانی اغلـب اوقـات از هـم گسسـته اسـت. مـا از یکدیگـر خسـته و دلـرد مـی 
شـویم. فـردی کـه زمانـی دوسـت صمیمی ما بـوده، با گذشـت زمان، مبـدل به فردی می شـود 
کـه مـا دیگـر بـه او اعتـامد نداریـم. بـا اینحـال، ایـن روابـط گسسـته قابـل اصـالح می باشـند. 
وقتـی ایـن اتفـاق مـی افتـد، شـگفتِی مصالحـه و آشـتی را تجربـه مـی کنیـم. تعـداد کمـی از 

انسـانها از حـالوت ایـن تجربـه برخـوردار می شـوند. 

مصالحـه و آشـتی کـه در قلـب مسـیح تجسـم یافتـه قـرار دارد چـه نقشـی بـرای او بـه عنوان 

معلـم اعظـم ایفـا می کنـد؟ )دوم قرنتیـان ۵: 1۶ تـا ۲1(� 

 

اگـر در اثـر بهبـود رابطـه با انسـان دیگری احسـاس خوشـبختی مـی کنیم، چقـدر عظیم تر 
از آشـتی بـا خداونـد احسـاس برکت و خوشـبختی خواهیم کـرد؟ در دوم قرنتیان بـاب ۵: ۱۶ تا 
۲۱، پولـس بسـیار واضـح و روشـن بـه مـا می گویـد کـه کسـانیکه با خداونـد آشـتی و صلح می 
کننـد، پـدر آسـامنی آنـان را هدایـت مـی کنـد تا روابطشـان را بـا او بهبـود بخشـند. و خداوند 
ایـن کار را از »طریـق مسـیح« انجـام داده اسـت )دوم قرنتیـان ۵: ۱۸(. »خداونـد بـه وسـیله 

مسـیح بـا جهان آشـتی منـود« )دوم قرنتیـان ۵: ۱۹(.
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گرچـه، دوبـاره، مـا نبایـد بـه تنهایـی از خوشـی آشـتی بهـره بربیـم ]بلکـه بایـد آن خوشـی 
را بـا دیگـران هـم قسـمت کنیـم[. مـا بایـد از معلـم بـزرگ خـود درس بگیریـم. او با پوشـیدن 
جسـم انسـانی، در ایـن مصالحـه بـزرگ مشـارکت کـرد. و ما نیز دعوت شـده ایم کـه در اینکار 
مشـارکت داشـته باشـیم. خـدا مـا را از طریق مسـیح با خود آشـتی داده اسـت. و اکنـون به ما 

و پولـس »خدمـت مصالحه و آشـتی« را سـپرده اسـت)دوم قرنتیـان ۵: ۱۸(. 
کولسـیان بـاب ۱: ۱۵ تـا ۲۰ از دیگـر آیـات ژرف عهـد جدید درباره مسـیح، صورت و مظهر 
خـدای نادیـده اسـت. کـه اغلـب بـه نظـر می رسـد کـه بایـد رسودهـای پرستشـی باشـند، کـه 
در بخـش اول ایـن رسـاله دربـاره نقـش مسـیح در خلقـت بـه بحـث پرداخته اسـت )کولسـیان 
۱: ۱۵ تـا ۱۷(، در حالیکـه بخـش دوم رسـاله بـر نقـش مسـیح در رسـتگاری و نجـات متمرکـز 
اسـت )کولسـیان ۱: ۱۸ تـا ۲۰(. خداونـد از طریـق نقش مسـیح به عنوان خالـق و منجی، همه 
چیـز را بـا خـود آشـتی داد و بـا جهانیـان مصالحـه کـرد. کار مصالحـه خـدا که از طریق مسـیح 
تحقـق یافـت در مقیـاس جهانـی اسـت، »و بـه واسـطه او همـه چیـز را، چـه در آسـامن و چه 
بـر زمیـن، بـا خـود آشـتی داد، بـه وسـیله صلحـی که با ریخته شـدن خـون وی بر صلیـب پدید 

آورد«)کولسـیان ۱: ۲۰(.
در حالیکـه مـا هرگـز منـی توانیـم وظیفه خـود در مصالحه بـا دیگران را بـا کار عظیم معلم 
بـزرگ برشیـت کـه در سـطح کیهانـی به عنوان آشـتی دهنده انجـام میدهد، مقایسـه کنیم، اما 
از مـا دعـوت شـده تـا در محـدوده خـود در »خدمت آشـتی« مشـارکت کنیـم )دوم قرنتیان ۵: 
۱۸(. ایـن هـامن چیزیسـت کـه هنـگام دعـا در ذهـن مسـیح بـود »هامنطـور که تو مـرا جهان 

فرسـتادی مـن نیز آنـان را به جهان فرسـتادم« )یوحنـا ۱۷: ۱۸(. 

بــا چــه روش هــای عملــی مــی توانیــم نقــش خداونــد را بــه عنــوان آشــتی دهنــده 
منعکــس کنیــم؟ یعنــی، در زمــان حاضــر، در چــه شــرایطی)در صــورت امــکان( مــی 

توانیــد بــه مــردم کمــک کنیــد تــا بــا یکدیگــر مصالحــه کننــد؟ 

۸ آبان      پنجشنبه      

نخستین شاگردان معلم بزرگ
در یـک لحظـه، آنـان گروهـی از چوپانهـای معمولـی هسـتند کـه از گلـه گوسـفندان در 
حومـه یـک شـهر کوچـک مراقبـت می کننـد. در لحظه بعد، آنـان پذیرای حضور شـگفت انگیز 
فرشـتگانی هسـتند کـه مـژده حیـرت آور و تـکان دهنـده آنـان دنیـا را شـگفت زده مـی کنـد. 
آنان با این حضور با شـکوه فرشـتگان تشـویق میشـوند تا بدنبال کودکی بگردند که فرشـتگان 

مـژده تولـد او را اعـالم کردند.
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تصـور کنیـد کـه در کنـار آن چوپانـان ایسـتاده اید و بـه آن آخـور نـگاه مـی کنیـد� چـه مـی 

بینیـد؟ لوقـا ۲: ۸ تـا ۲۰� 

 

مـا بایـد نخسـتین شـاگردان معلم بـزرگ برشیت یعنی مریم، یوسـف و چوپانان را تحسـین 
کنیـم. رشایـط فروتنانـه تولـد مسـیح هیچ نشـانی از شـگفتی و عظمـت صورت انسـانی خدای 
نادیـده نـدارد کـه بیانگـر شـخصیت موجود در این نوزاد باشـد، خدایی که فروتن شـده، شـکل 
انسـانی بخـود گرفتـه و بـا برشیـت یکـی شـده اسـت. بـا اینحـال، ایـن شـاگردان اولیـه او قادر 
هسـتند بـا کمـک نبـوت هـا، رویاها و فرشـتگان، آنچـه را ببینند کـه فراتر از ظاهـر عینی تولد 
مسـیح اسـت. چوپانـان هویـت ایـن نـوزاد را بـا دیگران در میـان مـی گذارند، »امروز در شـهر 
داود نجـات دهنـده ای بـرای شـام بـه دنیـا آمـده و او خداوند مسـیح اسـت« )لوقـا ۲: ۱۱ را با 

لوقـا ۲: ۱۷ مقایسـه کنید(. 

آن مـردان حکیـم چگونـه بـه مژده تولد مسـیح واکنش نشـان مـی دهند؟  هیرودیـس چگونه 

واکنـش نشـان میدهد؟ )متـی ۲: 1 تا 1۲(� 

 

قبـل از اینکـه او اولیـن داسـتان پنـد آمـوز خـود را بیـان کنـد یـا حتـی معجـزه ای انجـام 
دهـد، معلـم بـزرگ مـا شایسـته پرسـتش و عبـادت از سـوی ما میباشـد، بـه خاطر شـخصی که 
او هسـت. بـرای قدردانـی کامـل از تعالیـم عیسـی ، ما باید برای سـتایش و تکریـم معلم بزرگ 
بـه شـاگردان اولیـه او یعنـی مجوسـیان یـا هـامن مردان حکیم ملحق شـویم. و کسـانی باشـیم 
کـه تعالیـم او را بیشـرت از تعالیـم یـک مربـی خردمنـد ارج نهیـم. او خدایی اسـت کـه آمد تا با 

برش همنشـین شـود. آموزش مسـیحی ریشـه در پرسـتش و عبادت مسـیح دارد.     
همراه با مجوسـیان، چوپانان، فرشـتگان، ما برای پرسـتش مسـیح، پادشـاه تازه متولد شـده، 

و دیـدن واقعیـت ذات خداوند در عیسـای نوزاد فراخوانده شـده ایم.

بیندیشــید کــه تجســم عیســی در خصــوص شــخصیت خــدا چــه مفهومــی دارد؟خالــق 
همــه عالــم، آنقــدر بــزرگ اســت کــه مــا نمــی توانیــم او درک کنیــم، ایــن خــدا بــا 
آمــدن بــه دنیــای بشــریت »خــود را فروتــن میســازد« ، بــه عنــوان عیســی زندگــی 
مــی کنــد، و بــرروی صلیــب جــان مــی ســپارد، و مجــازات گناهــان مــا را بــر خــود 

مــی گیــرد� چــرا ایــن مــژده ای نیکوســت؟ 
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۱0 مرداد      جمعه      
تفکـری فراتـر: بخوانیـد از خانم اِلن جـی وایت،»معلمی کـه خدواند فرسـتاد«، صفحات ۷۳ 

تـا ۸۳، از کتـاب آموزش. 

»معلمـی کـه از سـوی خداوند برای برش فرسـتاده شـد، پایه و اسـاس همه کارهـای آموزش 
واقعی اسـت. حقیقتاً امروزه،اثر کار او همسـان با هامن کاری اسـت که در هجده سـده پیش 
بنـای آنـرا گذاشـت، منجـی اینگونـه سـخن می گویـد »نـرتس، مـن اول و آخر هسـتم، مـن زنده 

هسـتم«.»من الف و یاء، اول و آخر هسـتم « )مکاشـفه ۱: ۱۷، ۱۸؛ مکاشـفه ۲۱: ۶(.
»بـا حضـور چنیـن معلمـی، و چنیـن فرصتی برای آمـوزش الهی، حامقتی بدتر از آن نیسـت 
کـه در پـی آموزشـی  بـه غیـر از او باشـیم، مانند آنسـت کـه بخواهیـد خردمند باشـید اما خرد 
را رد کنیـد؛ میخواهیـد صـادق باشـید در حالیکـه حقیقـت را انـکار مـی کنید؛ در پی روشـنایی 

بـدون نـور باشـید، و در پی هسـتی بدون حیات باشـید؛ 
از چشـمه آب هـای زنـده روی بگردانیـد، و در عـوض به حفـر آب انبارهـا و قنات های در 

هـم شکسـته بپردازید کـه هیچ آبی در آن نیسـت.
»بنگرید، او هنوز هم ما را دعوت می کنداگر کسی تشنه است نزد من بیاید و بنوشد،و 
نهرهای آب زنده از وجود کسی که به من ایامن بیاورد جاری خواهد گشت ، زیرا آن آبی که 
من به او می دهم در درون او به چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد 

جوشید« »)یوحنا ۷: ۳۷، ۳۸؛ ۴: ۱۴(« )خانم اِلن جی وایت، آموزش، صفحه ۸۳(. 
»معلـم عزیـز،....  بـه عنـوان باالتریـن درجـه آمادگـی بـرای کار آموزش، من شـام را بسـوی 
سـخنان، زندگـی، روش هـا، رسور و اسـتاد همه معلمیـن راهنامیی می کنم. از شـام می خواهم 
کـه بـه او توجـه کنیـد. او الگـو ایـده ال واقعی برای شامسـت. به او چشـم بدوزید، بـر او تکیه 

کنیـد، تـا روح معلـم الهـی قلـب و زندگی شـام را تسـخیر کند و در بـر گیرد.
»ماننـد یـک آینـه جـالل و شـکوه خداونـد را منعکس مـی کنیم، بـه تدریـج در جاللی روز 

افـزون بـه شـکل او مبدل میشـویم« )دوم قرنتیـان ۳: ۱۸(.
این راز قوت و قدرت شاگردان شامست«. - اِلن جی وایت، آموزش، صفحه ۲۸۲. 

سؤاالتی برای بحث
ــم و  ــده تعلی ــه ای ــیحی ک ــاگردان مس ــان و ش ــرای معلم ــی ب ــا و اقدامات ــه ارزش ه 1� چ

ــد؟  ــم باش ــد مه ــد، میتوان ــی گیرن ــدی م ــریت را ج ــزرگ بش ــم ب ــروی از معل پی
۲� والدیــن و معلمــان مســیحی از معیارهــای واالیــی بــرای نشــان دادن شــخصیت خداوند 
در بُعــد انســانی مســیح برخوردارنــد� وقتــی کاســتی هایــی در ایــن معیارهــای شایســته و 

واال وجــود دارد، چــه اقداماتــی بایــد انجــام دهیــم؟ 
۳� در کالس، بــرروی آخریــن ســوال مطالعــه روز پنجشــنبه بحــث و گفتگــو کنیــد� تولــد، 
ــد ایــن مســئله  ــاره شــخصیت خــدا چــه مــی آمــوزد؟ چــرا بای زندگــی، مــرگ مســیح درب

باعــث تســلی خاطــر مــا، بــه ویــژه در مواقــع آزمــون هــای بــزرگ الهــی شــود؟   
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داستانهای ایانداران

دست یافنت به آزادی در رواندا
توسط لوست اِن دیای میرتاک

منـی دانـم چـرا داوطلبانـه درجلسـات بشـارتی به نـام »رشک کل اعضـاء« واقع 
در روانـدا در مـاه مـی سـال ۲۰۱۶موعظـه کـردم. بـه غیـر از من، وقتـی هامهنگ 
کننـده جلسـات بنـام مک کی دوآن از کلیسـای ادونتیسـت واقـع در پاریس دعوت 
کـرد تـا تنهـا جوانـان داوطلـب بیایند و موعظـه کنند. پـس از یک بیـامری طوالنی 
مـدت ضعیـف شـده بـودم و پـر ۲٣ سـاله ام بـه تازگـی  خـود کشـی کـرده بـود. 
امـا مـن ثبـت نـام کردم  و از من خواسـته شـد تا فقط بـر جوانان نقش رسپرسـتی 

داشـته باشـم و نـه موعظه. 
وقتـی بـه نیانـزا واقـع در کشـور روانـدا رسـیدیم همـه چیـز تغییـر یافـت. بـا 
شـبانان محلـی مالقـات کردیـم و از مـن خواسـته شـد تا موعظـه کنم. بـه اتاقم در 
هتـل دویـدم و زانـو زده و دعـا کـردم: »خداونـدا، تـا به حـال اصالً موعظـه نکرده 
ام. امـا از آنجاییکـه گفتـی نـه بـه قـدرت تو بلکـه به قـدرت روح القـدس؛ لطفا به 

جـای مـن حرف بـزن«. 
بـا رشوع شـدن اولیـن جلسـه عـرص، خاطـرات کودکـی ام وقتی در بـاره قدرت 
تغییـر دهنـده  انجیـل صحبـت مـی کـردم بـه ذهنـم خطـور کـرد. سـاکنین کشـور 
روانـدا از خشـونت و تجـاوز وحشـیانه قتـل عام سـالهای ۱٩٩۰ زجرکشـیده بودند. 
مـن هـم از چنیـن مشـقتهایی عبورکرده بـودم و از عمق قلبم حـرف زدم. هر زمان 
کـه مـردم را بـرای ایـامن بـه مسـیح بـه جلو فرا مـی خواندم، مـردم از جـا بلند می 
شـدند، مخصوصـاً زنانـی کـه مـورد تجـاوز قـرار گرفتـه بودنـد. بسـیاری از آنـان به 

جلـو آمدند.  
هرچـه بیشـرت حـرف مـی زدم، دردم بیشـرت تسـکین مـی یافـت. با وجـود آنکه 
سـالها پیـش قلبـم را بـه عیسـی داده بـودم، بـه ایـن پـی بـردم کـه هنوز هـم کینه 
در قلبـم نگـه دارم. مـی دانسـتم که خـدا مـرا از دوران کودکی ام و مـادرم محروم 
نسـاخته اسـت؛ امـا هنـوز او را رسزنـش مـی کـردم. ناپـدری ام عادت داشـت تا به 
مـن تجاوزکنـد. ایـن را وقتی ۱٣ سـامل بـود به مادرم گفتم. او مـرا به پیش متخصص 
زنـان و زایـامن بـرد و مـرا فرسـتاد تـا بـا دخـرت خالـه ام زندگـی کنم. پـس از مدتی، 
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در یـک روز جمعـه او بـه دیـدار مـن آمـد و دیگـر او را ندیـدم. ناپـدری ام او را 
کشـته بود.

ناپـدری  ام تنهـا دو سـال را در زنـدان به رس برد چراکه مقام ارشـد افر نیروی 
زمینی ارتش بود. از سـن ۱٣ سـالگی تا ۱٩ سـالگی ام را در یتیم خانه بزرگ شـدم. 
ناپـدری ام زنـده بـود؛ امـا نخواسـت بـرای مـن کاری انجـام دهـد. احسـاس تنهائی 
زیـادی مـی کـردم. شـفا را در کتـاب مقـدس یافتـم. ایـن آیـه را خوانـدم کـه مـی 
گویـد: »یهـوه خدایـت در میـان توسـت؛ او جنـگاور اسـت و نجات خواهـد داد.... 
هرکـه دسـت بـر شـام نهـد، بـر مردمـک چشـم او دسـت نهـاده اسـت.... خداونـد 
در ایـام قدیـم برآنهـا ظاهـر شـده فرمـود: بـا مهـری ازلـی بـه تو مهـر ورزیـده ام« 
)صفنیـا بـاب ٣ آیـه ۱۷؛ زکریـا بـاب ۲ آیـه ٨؛ ارمیـا بـاب ٣١ آیـه ٣(.اما مـن خودم 
را دوسـت نداشـتم. حتـی بـا وجـود آنکـه مردم بـه من می گفتنـد زیبا هسـتم، در 

درونـم هیچ احسـاس زیبایی نداشـتم.
در روانـدا، درحالیکـه صحبـت مـی کـردم ظلمت منفـی گرایی از وجـودم محو 
شـد. مـی دانسـتم که من نیسـتم کـه دارم موعظه مـی کنم. به آزادی دسـت یافتم 
و ایـن اعـالن دوسـت داشـتنی عیسـی را کـه مـن مخلـوق فـوق العـاده هسـتم را 
پذیرفتـم. مجموعـاً ٣٩۰ نفـر در کلیسـای ادونتیسـت روز هفتمـی سـِیِگرا تعمیـد 

گرفتند.
امـروز ۶۶ سـال دارم و بارهـا بـه روانـدا سـفر داشـته ام. دوسـتان رواندایـی ام 
خانـواده مـن هسـتند و آنهـا مـرا »مـادر« صـدا مـی زننـد. حـال کـه من بـرای خدا 

کار مـی کنـم،  بسـیاری از افـراد در مسـیح خلقتـی تـازه خواهنـد شـد.

بـرای هدایـای بشـارت مدرسـه سـبت کـه کمـک مـی کند تـا خرب خـوش انجیل 
در دنیـا پخش شـود سپاسـگزاریم.
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۱0 – ۱۶ ابان   درس ششم   

درس های بیشرتی از معلم بزرگ

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: پیدایـش ۳: 1- 11؛ رومیـان ۵: 11 تـا 1۹؛ پیدایـش ۲۸: 1۰ تـا 1۷؛ 

یوحنـا 1: 1 تـا 14؛ متـی 1۵: ۲1 تـا ۲۸؛ مرقـس 1۰: 4۶ تـا ۵۲�

آیـه حفظـی: »عیسـی بـه او فرمـود: بـرو، ایانـت تو را شـفا داده اسـت � او فـوراً بینایی 
خـود را بازیافـت و بـه دنبـال عیسـی بـه راه افتاد« )مرقـس 1۰: ۵۲(�

چـه کسـی در میـان مـا تاکنـون از کارهـای خود رشمگیـن نبوده اسـت؟ چه کسـی در میان 
مـا کارهایـی انجـام نـداده اسـت کـه از فکر دانسـن دیگـران درباره آنها، وحشـت زده نشـود؟ 

بـه احتـامل زیـاد، همـه مـا گاهی در ایـن موقعیـت بوده ایـم، آیا اینطور نیسـت؟ 
پـس تصـور کنیـد، آدم و حوا پـس از خوردن میوه درخت ممنوعـه در چه رشایطی بوده اند. 
یـا هنگامیکـه یعقـوب پـدرش را فریـب داد تا برکات پـدرش را در عوض بـرادر بزرگ تر دریافت 
کنـد، و سـپس از تـرس خشـم بـرادرش مجبـور بـه فـرار شـد، در چـه رشایطـی روحـی شـب 
خوابیـد؟ و تصـور کنیـد، زنـی را کـه در هنـگام زنـا او را گرفتنـد، »ایـن زن را در هنـگام عمـل 
زنـا گرفتـه ایـم« )یوحنـا ۸: ۴(. داود نیـز در چنیـن موقعیتی قـرار گرفت، و مزمـور ۳۲ در مورد 

ابـراز رشمندگـی و اعـرتاف او دربـاره آنچـه کـه در گذشـته انجـام داده بـود، صحبـت می کند.
البتـه، بـه همیـن دلیل اسـت که پیـام انجیل بـرای همه جهانیان اسـت و مرگ مسـیح برای 
همـه برشیـت بـود. مهـم نیسـت که ما انسـانها چـه تفاوت هایی با هم داشـته باشـیم، مسـلام 

یـک چیـز همـه ما را متحد میسـازد: همـه ما گناهکار هسـتیم. 
از ایـرنو، در عوض،آمـوزش مسـیحی واقعـی بایـد راه حلـی بـرای وضعیـت ماللـت بارمـان 

باشـد.این هفتـه بـه مطالعـه تنهـا راه حلـامن یعنـی اسـتاد بـزرگ مـی پردازیـم. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۷ آبان – ۷ نوامرب آماده شوید.
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۱۱ آبان      یکشنبه      

درعوض پنهان شدن

پیدایش ۳: 1 تا 11 را بخوانید� چرا خداوند از آدم سوال کرد،»کجا هستی؟«

 

در داسـتان هـای متـداول در خصـوص سـقوط انسـان در گنـاه، سـیب بـه عنـوان میـوه 
ممنوعـه بـه تصویـر کشـیده اسـت.اما آیـات چنیـن چیـزی منـی گوینـد. بلکـه فقـط بیـان مـی 
کند:»میـوه درخـت« )پیدایـش ۳: ۳(. نـوع میوه مهم نیسـت. خوردن میوه ایـن درخت ممنوع 
بـود، زیـرا وجـود درخـت در آنجـا علتـی داشـت. درخـت بـرای وسوسـه شـدن در آنجـا بـود و 
کنـار گذاشـن خداونـد و اعـالم اینکـه، »مـن می توانم خـودم معیار خـود در زندگیم باشـم. من 

می توانـم خـدای خـودم باشـم. قـدرت و اقتـدار مـن باالتـر از کالم خداونـد اسـت«.
به خوردن میوه  را  آدم و حوا  افعی،  یا  مار،  انتظار می رفت، هنگامیکه  که  و هامنطور 
تشویق کرد، زندگی آنان از مسیر اصلی خارج شد. و سپس وقتی آنها احساس کردند که خدا در 

نزدیکی آنان است، سعی کردند تا »درمیان درختان باغ« پنهان شوند )پیدایش ۳: ۸(.  
چقدر عجیب اسـت که خداوند از آدم می پرسـد»کجا هسـتی؟« مطمئناً خدا می دانسـت 
کـه او کجاسـت. شـاید خداونـد ایـن سـؤال را پرسـید تـا بـه آدم و حوا کمـک کند تـا درک کنند 
کـه ایـن پنهـان شـدن در نتیجـه آن کاری اسـت کـه کـرده انـد. یعنـی، او بـه آنان کمـک کرد تا 

نتیجـه غـم انگیز عمل خـود را مشـاهده کنند.  

رومیـان بـاب ۵: 11 تـا 1۹ را بخوانیـد، در اینجـا پولـس چندیـن بـار مسـتقیاً آنچه کـه آدم و 

حـوا در بـاغ عـدن انجـام دادند را با آنچه که مسـیح بـرروی صلیب انجـام داد، ربط می دهد� 

چگونـه آمـدن مسـیح مـی تواندآنچـه کـه آدم انجـام داده بود را بـه حالـت اول بازگرداند؟ ]یا 

بـه عبـارت دیگر خرابـکاری آدم را اصالح و جـربان کند؟[

 

 

میتـوان اسـتدالل کـرد کـه نقشـه نجـات، واکنـش خداوند در پاسـخ بـه آنچه بود کـه آدم و 
حـوا انجـام داده بودنـد. آنـان از رشم و تقصیـر کار خـود از حضور خداوند پنهان شـدند و خدا 
آمـد تـا آنـان را نجـات دهـد. بـه گونـه ای، مـا هـم همیـن کار را کـرده ایم و عیسـی آمـد تا ما 
را نجـات دهـد. از ایـرنو شـاید از مـا هم همین سـؤال بشـود »کجایـی؟«  یعنی، شـام در رابطه 
خـود بـا عیسـی، در گنـاه و تقصیـر، در کجا ایسـتاده اید، و عیسـی چه کاری انجام داده اسـت 

تا شـام را نجـات دهد؟ 
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هــر چیــز دیگــری کــه آمــوزش مســیحی در بــر داشــته باشــد، چــرا بایــد در بــر داشــته 
باشــد و حتــی بــر واقعیتــی تاکیــد مــی ورزد کــه حالــت طبیعــی مــا پنهــان شــدن از 

خداســت و آنــگاه مــا را بــه عیســی، بــه عنــوان راه حــل رهنمــون مــی ســازد؟  

۱۲ آبان      دوشنبه      

فرار

پیدایـش بـاب ۲۸: 1۰ تـا 1۷ را بخوانیـد� زمینـه ایـن داسـتان چیسـت، و چـه چیـزی را درباره 

فیـض خـدا بـرای کسـانی کـه بـه تعبیـری از گناهـان خـود فـرار مـی کنند، بـه ما مـی آموزد؟ 

 

یعقـوب در رفتارهـای خـود بـا بقیـه خانـواده، بـا کمـک مـادرش بـه فریبـکاری ظاملانـه ای 
دسـت زده بـود و حـال هزینـه آن را پرداخـت مـی کـرد. برادرش او را شـدیداً تهدیـد می کند و 
او پـا بـه فـرار مـی گـذارد و بـه نزد عمویـش در حران مـی رود. هیـچ چیزی حل و فصل نشـده 

و اوضاع ترسـناک اسـت.  
یعقـوب طـول روز را بـا خسـتگی راهپیامیـی کـرد و بعـد هـوا تاریـک شـد.  او در میـان 
یـک بیابـان بـود و آسـامن سـقف بـاالی رس او بـود. هامنجـا سـنگی را زیـر رس خـود گذاشـت 
و خوابیـد. در خـواب دیـد، پلکانـی در آنجـا هسـت کـه یـک رسش بـر زمیـن و رس دیگـرش در 

آسـامن اسـت و فرشـتگان از آن بـاال و پاییـن مـی رونـد. 
و سـپس صدایـی را میشـنود کـه می گوید:»مـن هسـتم خـدای ابراهیـم و اسـحاق« و ادامه 
میدهـد »مـن  ایـن  زمینـی را كـه  روی آن  خوابیـده ای بـه  تو و بـه  فرزندان  تو خواهم  داد. نسـل 
 تـو ماننـد غبـار زمیـن  زیـاد خواهد شـد. آنهـا قلمرو خـود را از هر طـرف  توسـعه  خواهند داد. 
مـن  بـه  وسـیلٔه تـو و فرزنـدان  تـو، همـٔه ملّتهـا را بركت  خواهـم  داد. بـه  خاطر داشـته  باش  كه 
 مـن  بـا تـو خواهـم  بـود. و هـر جا بـروی تـو را محافظت  خواهـم  كرد و تـو را به  ایـن  زمین  باز 
خواهـم  آورد. تـو را تـرک  نخواهـم  كـرد تـا همـٔه چیزهایی را كـه  به  تو وعـده  داده ام  بـه  انجام 

 برسـانم» )پیدایش ۲۸: ۱۴، ۱۵(.
مرحومه اِلن جی وایت درباره چگونگی دیدگاه پولس از نردبانی که یعقوب در رویای خود 
دیده بود، نوشته است، »نردبان رویای یعقوب، بیانگر مسیح می باشد، کسیکه بین زمین و 
ملکوت، یعنی انسان فانی و خدای نامتناهی رابطه برقرار کرده است. ایامن او قوت می گیرد، 
زمانی که مشایخ و انبیا به آن یگانه ای که پشتیبان و تسلی بخش است، تکیه و اعتامد کردند، 

کسیکه زندگی خود را برای آنان فدا کرد« )اعامل رسوالن، صفحه ۵۱۲(. 
»یعقـوب  از خـواب  بیـدار شـد و گفت : خداوند در اینجاسـت . او در این  مكان  اسـت  و من 
 ایـن  را منی دانسـتم » )پیدایـش ۲۸: ۱۶(. آنچـه در اینجـا اتفـاق می افتد »عالی« اسـت. او هرگز 
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آن مـکان را فرامـوش نخواهـد کـرد، و بـرای آن مـکان نامـی مـی گذارد. و سـپس عهـد می کند 
کـه در متامـی طـول عمر بـه خدا وفـادار مباند. 

از ایــن داســتان دربــاره اینکــه خــدا در مســیح، بــه رغــم گناهانمــان، در پــی ماســت 
تــا بــه مــا دســت یابــد، چــه مــی آموزیــم؟ مجــدداً، چــرا آمــوزش مســیحی ایــن اصــل 

را در صــدر تعالیــم خــود قــرار مــی دهــد؟   

۳ آبان      سه شنبه      

َربای عیسی 
ربـای بـه زبـان عـربی یعنـی معلـم یا اسـتاد. از میـان کل فصلهـای آغازیـن عهدجدید، هیچ 
آیـه ای مشـهورتر از ایـن آیـه نیسـت: »در آغـاز کلمـه بـود و کلمـه بـا خـدا بـود و کلمـه، خدا 
بـود« )یوحنـا ۱: ۱(. و یوحنـا در بـاب ۱ بـه زودی شـام را بـا آیـه ای فرامـوش نشـدنی، آشـنا 
مـی کنـد:»و کلمـه، انسـان شـد و در میـان ما مسـکن گزیـد. ما بر جـالل او نگریسـتیم، جاللی 

شایسـته آن پـر یگانـه کـه از جانـب پـدر آمـد، پر از فیـض و راسـتی« )یوحنـا ۱: ۱۴(. 

یوحنـا بـاب 1: 1 تـا 14 را بخوانیـد� ایـن متـون دربـاره اینکـه مسـیح چـه کسـی بـود و چـه 

کاری را انجـام داد، چـه مـی گوینـد؟ و در خصـوص مسـیح بـه عنـوان یـک الگوی عالـی برای 

معلمیـن، چـه مـی گوید؟ 

 

هامن خدایی که در باغ عدن با آدم و حوا، و با یعقوب در بیابان سخن گفت، حاال شخصاً 
خود را آشکار می کند. خدا می گوید که عهدجدید در شخصیت عیسی مسیح آشکار شد. از طریق 
عیسی مسیح، ما می توانیم اراده خداوند و طریقه خدا را درک کنیم، زیرا عیسی، خداوند است. 

در ادامه این باب آمده است که چگونه یحیی تعمید دهنده با شهادت بسیار قوی خود 
فرستادگان یهودیان را قانع می کند، حتی آن دسته از رهربان مذهبی اورشلیم که شک و تردید 
داشتند که عیسی هامن مسیح موعود است یا نه. اما او آمده بود تا راه را برای شخصی واالتر 
و بزرگ تر از خودش آماده کند. شخصی شگفت انگیز در حال آمدن بود که حتی یحیی تعمید 

دهنده الیق و شایسته آن نبود »که بندهای کفشهایش را باز کند« )یوحنا ۱: ۲۷(. 
روز بعـد، او عیسـی را دیـد و اعـالم کـرد کـه او »پـر خداسـت«. در آن روز و روز بعد، او 

عیسـی را »برّه خـدا« نامید.
همچنیـن، دو تـن از پیـروان یحیـی تعمیـد دهنـده تصمیـم گرفتنـد کـه عیسـی را پیـروی 
کننـد. و هنگامیکـه عیسـی از آنان پرسـید، به دنبال چه مـی گردند؟ آنهـا گفتند:»ربای« )یعنی 

ای اسـتاد( )یوحنـا ۱: ۳۸(.   
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بنابراین، عیسی، یک معلم بود، اما هرگز معلم انسانی نظیر او وجود نداشته است، زیرا 
دوباره باید گفت: او خداوند است. به عبارت دیگر، خداوند در شکل انسان برای برشیت آشکار 
شد، و در شامئل انسان به عنوان یک ربای، یک معلم عمل کرد. جای تعجب نیست که مرحومه 
اِلن جی وایت او را »بزرگرتین معلمی که برشیت تا به حال خود دیده است« می نامد)نشانه 

های زمان، ۱۰ ژوئن، ۱۸۸۶(. و از این گذشته، این معلم بزرگ، خدا بود. 

بــا توجــه بــه اینکــه عیســی چــه کســی بــود، چــرا معنــی مــی دهــد تــا از او بهتریــن 
ــم و  ــان در تعالی ــاره گفتارم ــی درب ــم؟ از عیس ــم بگیری ــی را تعلی ــت روحان حقیق

همچنیــن در خصــوص کردارمــان چــه بایــد بیاموزیــم؟  

۱۴ آبان      چهارشنبه      

زن جواب می دهد
عیسـی اسـتاد اعظـم اسـت. شـخصیت واقعـی خداونـد از طریـق تعالیـم و زندگـی او مـی 
تابـد. در خصـوص داسـتانهای انجیـل جالـب اینکـه وقتـی کسـی مـی خوانـد حس مـی کند که 
عیسـی بـا او حـرف مـی زنـد و بعـد او نیز با عیسـی صحبت می کنـد و حاکی از این اسـت که 

عیسـی همچنـان حرفهـای ما را می شـنود.  

حکایت برخورد عیسی با زن غیر یهودی]یا کنعانی[، زنی از منطقه صور و صیدون )متی 1۵: 

۲1 تا ۲۸؛ مرقس ۷: ۲4 تا ۳۰( را بخوانید� توجه کنید که حواریوِن اطراف عیسی، نسبت به زن 

بی صرب و حوصله هستند و حتی به نظر می رسد که عیسی در خواست زن را رد می کند و 

او را روانه می کند تا برود� چه مطلبی را از جسارت و بی پروایی زن دریافت می کنید؟ این 

داستان درباره چگونگی تعلیم مسیح به دیگران، به ما چه می آموزد؟

 

عیسـی در نزدیکـی صـور و صیـدون بـود. او مجبـور بـود از مکانـی عبـور کنـد کـه در آن 
غربیـه هـا فـراوان بودنـد و تنـش قومـی بـه چشـم میخـورد. سـاکنان یونانـی زبـان شـهر بـه 
کشـاورزان یهـودی حومه شـهر به چشـم حقـارت نگاه می کردنـد، در عوض کشـاورزان یهودی 

هـم بـه آنـان بـه دیـده حقارت مـی نگریسـتند. 
دیـری نپائیـد کـه هیرودیـس، حاکـم دسـت نشـانده جلیـل، کـه موطـن عیسـی بـود، یحیی 
تعمیـد دهنـده را اعـدام منـود. امـا یحیـی، مـردی بـود کـه تـا حـد زیـادی دیدگاهش با مسـیح 
مشـرتک بـود، و بـه نظـر مـی رسـید کـه اعـدام او کاری شـوم بـود. عیسـی بـا خطـر بزرگـی در 

انجـام ماموریـت خـود روبـرو بود. 
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عیسـی کـه احسـاس رنجـش خاطـر می کـرد وارد خانه ای شـد، از این رو مرقـس در روایت 
خـود مـی گویـد امیـدوار بود کـه هیچکس نداند کـه او در آنجا بـود. )مرقس بـاب ۷: ۲۴( ولی 

زنی او را شـناخت. 
در فرهنـگ آن روزگار و آن مـکان، زن حـق نداشـت تـا اظهار نظر کند. از این گذشـته، این 
زن متعلـق بـه فرهنـگ و گـروه قومـی بود که یهودیـان وقت کمی برای آنـان رصف می کردند، 

و ایـن قضیـه او را در وضعیت نامسـاعدتری قرار میداد. 
اما دخرت آن زن بیامر بود. او نیاز به کمک داشت، و بدین خاطر سامجت کرد. 

عیسـی او را رد کـرد. و بـه او گفـت: »درسـت نیسـت کـه نـان بچـه هـا را برداریـم و پیـش 
سـگها بیندازیـم« )متـی۱۵: ۲۶(. ایـن اظهـار نظـر بایـد زن را آزرده خاطـر کـرده باشـد. 

ولـی اتفـاق قابـل توجهـی رخ مـی دهد. زن با خصوصیات سـگ هـا برخالف یهودیان آشـنا 
بـود، یهودیـان از سـگها بـه عنـوان حیوانـات خانگـی نگـه داری منـی کردنـد. و زن جـواب مـی 
دهـد: »درسـت اسـت ای آقـا، امـا سـگها نیز از خـرده نانهایی که از سـفره اربابشـان مـی افتد، 

مـی خورند« )متـی ۱۵: ۲۸(. 
اظهـارات زن تغییـری ایجـاد مـی کنـد. بـه نظـر می رسـد کـه جـواب قانـع کننـده ای داده 

اسـت و عیسـی فرزنـد او را شـفا مـی دهـد. 

»خواســته تــو بــرآورده شــود« )متــی 1۵: ۲۸(� مــا از ایــن ســخنان چــه مــی فهمیــم؟ 
وقتــی امــور آنطــور کــه مــا مــی خواهیــم بــه پیــش نمــی رونــد، عکــس العمــل مــا 

چگونــه اســت؟

۱۵ آبان      پنجشنبه      

شاگردی که بدست می آورد
مسیح و پیروانش به سمت اورشلیم حرکت کردند. از آنجا که قبالً  هیرودیس، نگران یحیی 
تعمید دهنده بود، حال مقامات و رسان از جمله هیرودیس نگران عیسی بودند. پیروان او 
از میان قرش فقیر و دیگر اقشار آسیب پذیر جامعه بودند که عاجزانه امید به تغییر داشتند. 

فراتـر از هـر چیـز عیسـی مـی خواسـت تا امیـد را به جهـان بیاورد. امـا او تـا االن اطمینان 
یافتـه بـود کـه اربابـان قـدرت و برتری هر آنچه از دستشـان برآید خواهند کرد تـا آن ماموریت 

را بـی اثـر سـازند. آنها منی خواسـتند تا او موفق شـود. 
در جرگـه داخلـی شـاگردان مسـیح، بـه نظـر می رسـد کـه دوازده حـواری مسـیح مشـتاق 
هسـتند تـا در کنـار عیسـی باشـند. امـا همزمان، به نظر می رسـید کـه دچار ابهـام و رسدرگمی 
هسـتند و چشامنشـان بـرروی بعضـی حقایـق بسـته اسـت. بـرای مثـال، در مرقس بـاب ۸: ۳۱ 
تـا ۳۳، معلـم بـزرگ، حواریـون را بـه چالش می کشـد تا چشـامن آنـان را برروی دیدن مسـایل 
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پیچیـده و سـخت بـاز کنـد. یعنی، از بسـیاری جهـات آنان هنـوز از نظر روحانی کـور بودند، و 
آنچـه را کـه در زندگـی اهمیـت واقعـی داشـت و مهـم بود را منـی دیدند )متـی ۸: ۳۷(.

همه اینها زمینه ساز مواجهه و برخورد عیسی با کسی است که می تواند ببیند. 

داسـتان عیسـی و شـفای بارتیائـوس گدای کـور را بخوانید،)مرقس 1۰: 4۶ تـا ۵۲(� به رحمت 

بزرگـی عیسـی از خـود نشـان می دهـد توجه کنیـد� اکنون در نظـر بگیرید کـه چگونه آرزوی 

نابینـا بـرای بینایـی منجـر بـه تصمیـم وی برای پیروی از عیسـی در مسـیر، یا جاده، اورشـلیم 

مـی شـود� آیـا فکـر می کنیـد که مرقس مقایسـه ای بیـن بارتیائـوس و دیگر حواریـون کرده 

باشـد؟ چگونـه ایـن داسـتان نـوری را بـر چیـزی مـی تابانـد کـه بـرای شـا بـه معنـی جوابگو 

بـودن دربرابـر معلم بزرگ اسـت؟ 

 

 

بارتیامئـوس نابینـا میخواسـت تـا فرهای موهـای کودک و رنـگ گندمزار را هنگام برداشـت 
محصـول ببینـد. امـا دیـدن چیـزی بیشـرت از جنبـه فیزیکـی آن اسـت. بـه عبـارت دیگـر، ایـن 
داسـتان مرتبـط بـا جنبـه روحانـی بینایـی اسـت. ایـن دربـاره دریافـت  مفهـوم آن حقیقتی که 
واقعـاً منظـور معلـم بـزرگ اسـت، می باشـد. بینائـی فیزیکـی یک جنبه آن اسـت. این مسـئله 
مهـم اسـت، و عیسـی آنـرا مـی دانـد. امـا عیسـی همچنیـن می دانـد کـه بزرگرتیـن آرزوی هر 

فـرد داشـن یـک زندگـی جدیـد و بهرت اسـت. 

ــاره آمــوزش حقیقــی چــه  ــات درب ــن آی ــد� ای ــا 14 را بخوانی ــاب ۵: 1۲ ت ــان ب عبرانی
چیــزی بــه مــا مــی آموزنــد؟ 

۱۶ آبان      جمعه      

تفکـری فراتـر: از اِلـن جـی وایـت بخوانید،»عطایـا« ، صفحـات ۳۲۵ تـا ۳۶۵، از کتـاب 
درس هـای پندآموز مسـیح.

درک صحیـح تعلیـم کتـاب مقدسـی از عطایای روحانی موجب وحدت و یگانگی در کلیسـا 
میشـود. شـناخت این مسـئله که هر یک از ما عضو ارزشـمند و رضوری بدن مسـیح هسـتیم، 
یـک عقیـده مشـرتک اسـت. وجـود هر عضو کلیسـا برای تحقق رسـالت مسـیح رضوری اسـت. 

خداونـد بـه هـر عضـو از بدن مسـیح، عطیه ای را برای خدمت بخشـیده اسـت.    
» به هر فردی وظیفه ای داده شده که باید برای ارباب خود انجام دهد. به هر یک از 
خادمین او عطیه یا استعدادی خاص عطا شده است. به یکی، پنج سکه؛ به دیگری، دو سکه؛ 
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و به آن یکی، یک سکه؛ بر حسب توانایی های مختلفی که هر فرد دارد، عطیه ای داده شده 
است. به هر خادم عطیه ای برای انجام مسئولیتی که دارد امانتی سپرده شده است؛ و امانت 
میشوند.  سپرده  ما  به  ما  متفاوت  های  قابلیت  حسب  بر  و  متناسب  متفاوت  های]عطایا[ 
خداوند در توزیع عطایای خود با تبعیض برخورد نکرده است. او استعدادها را مطابق قابلیتهای 
شناخته شده بندگانش به آنان عطا کرده است و انتظار بازدهی متناسب از آنها را دارد «)اِلن 

جی وایت، شهادتهایی برای کلیسا، جلد ۲، صفحه ۲۸۲(. 
همچنین به یاد داشته باشید که عطایای روحانی برای جالل خداوند عطا شده اند نه برای 

اینکه به خود ببالیم. خداوند آنها را عطا می کند تا نام او جالل یابد و آرمان او تحقق یابد.

سؤاالتی برای بحث
1� همان چیزی را که خدا به آدم و حوا و همچنین به یعقوب گفت، امروز عیسی به ما 
می گوید،او به تمایالت عمیق ما نظر می اندازد، و ما را می سنجد)همانطور که بارتیمائوس 
را سنجید(و با توجه به اینکه ما باطناً چه کسی هستیم و در چه مسیری حرکت می کنیم 
در رفتارش با ما تجدید نظر می کند� با توجه به این مسئله، در مورد چگونگی تعلیم کتاب 
تعلیم سطح متوسط کتاب  بین  تفاوتی  بیاندیشید� چه  به فرزندانمان و یکدیگر  مقدس 

مقدس و نوع متقاعد کننده آن است که واقعاً در زندگی افراد تغییر ایجاد می کند؟ 

۲� ما در روز پنجشنبه یاد گرفتیم که به محض اینکه بارتیمائوس توانست ببیند، به محض 
نجات از نابینایی جسمی و )روحانی(، مسیح را در مسیر او به اورشلیم دنبال کرد� او در 
این جاده، هر روز، حکمت و خرد معلم بزرگ را می دید و می شنید� حال شاید فکر کنیم، 
او می خواست تا در کنار مسیح و همدم او باشد و اراده و خواست او را بجا آورد� چرا یک 
فرد مسرور خواهد شد -همانطور که گامهایی بسوی نور می گوید -، با پیروی از معیارهای 

عالی که عیسی در موعظه کوه بیان کرد؟

۳� مـا در روز پنجشـنبه یـاد گرفتیـم کـه بـه محـض اینکـه بارتیمائـوس توانسـت ببیند، به 
محـض نجـات از نابینایـی جسـمی و )روحانـی(، مسـیح را در مسـیر او بـه اورشـلیم دنبال 
کـرد� او در ایـن جـاده، هـر روز، حکمـت و خـرد معلم بـزرگ را می دید و می شـنید� حال 
شـاید فکـر کنیـم، او مـی خواسـت تـا در کنار مسـیح و همدم او باشـد و اراده و خواسـت 
او را بجـا آورد� چـرا یـک فـرد مسـرور خواهـد شـد -همانطـور کـه گامهایی بسـوی نور می 

گویـد -، بـا پیـروی از معیارهـای عالـی کـه عیسـی در موعظه کوه بیـان کرد؟ 

4� در مورد سـوال پایانی مطالعه روز پنجشـنبه بیشـتر بیاندیشـید� چگونه فرا می گیریم 
تـا فـرق بیـن خـوب و بد را تشـخیص بدهیـم؟ چگونه تعین مـی کنیم که چـه چیزی خوب 
و چـه چیـزی اهریمـن اسـت؟ و چـرا آنچـه کـه مـا بـا دانـش خـود انجـام مـی دهیم شـاید 

حتـی مهمتـر از خود آن دانش اسـت؟     
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داستانهای ایانداران

معجزه ای در جاده ای در هندوستان
توسط ِدیزی جونگ

روزی بـه همـراه شـوهرم بـه شـهر رفتیـم تـا بـرای سـاختامن نیایشـگاهی در 
روسـتایی در هنـد مصالـح بخریـم. مـا همچنیـن می بایسـت احتیاجات شـاگردانی 
کـه بـرای انتشـار انجیـل در آن نواحـی کمـک مـی کردنـد را بـرآورده مـی کردیـم.

شـوهرم وسـایل برقـی را بـرای پـروژه سـاختامنی خریـداری کـرد و مـن هم ١۵ 
عـدد گیتـار بـرای داوطلبـان و صـد عـدد دفرتیادداشـت بـرای کالسـها پیـدا کـردم. 
سـاعت ٩ صبـح بـود که سـفر سـه سـاعته مان را با ماشـین آغـاز کردیـم. هامنطور 
کـه شـوهرم رانندگـی مـی کـرد بـا هـم حـرف مـی زدیـم و به موسـیقی گـوش می 

دادیم.
حـدودا نیـم سـاعت مانـده بـود تـا بـه خانـه برسـیم کـه صدایـی عجیب مـا را 

لرزاند. 
تلق تلق تلق تلق و بعد صدای ترکیدن! 

صدا شـدید بود. منی دانسـتیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده اسـت. شـوهرم ماشـین 
را متوقـف کـرد و بیـرون رفـت تـا ببینـد چـه اتفاقـی افتـاده اسـت. یکـی از تایرها 

پنچـر شـده بود. 
وقتـی تایـر پنچـر را دیدیم به همدیگر نـگاه کردیم و با صـدای بلند خندیدیم. 

شـوهرم پرسـید»تا به حال مگر چند بار تایر ماشـینامن پنچر شـده اسـت؟«
بـه  بایسـتی  کنیـم،  هـم حسـاب  را  اگردوچرخـه  بگذارببینـم.  گفتم:»خـوب، 

دفعـات اتفـاق افتـاده باشـد. زندگیـامن زیـاد کسـل کننـده نبـوده عزیـزم.«
تایـر یدکـی در ماشـین نبـود. در حالیکه نصف شـب در حومه شـهر گیر افتاده 
بودیـم، بـه شـبان آبیشـک زنـگ زدیـم تـا کمـک کنـد. در حالیکـه شـوهرم پشـت 
فرمـان منتظر شـبان نشسـته بود موسـیقی آرامـش بخش هم در حـال نواخن بود. 
ماشـین کولـر نداشـت و رشوع کردیـم بـه عرق کردن. من اطراف ماشـین پشـه می 

پراندم. 
ناگهـان نـوری شـدید آسـامن تاریـک را روشـن کـرد، و رعـد و بـرق زد. قطـرات 
بـاران بـر شیشـه ماشـین مـی افتادنـد. گفتـم: »عزیـزم، ایـن مخمصـه ای کـه درآن 



۶۳

گرفتاریـم تاسـف بـار امـا خنـده دار هسـت. اینجـا در هندوسـتان زندگـی کسـل 
نیسـت.« کننده 

بعـد از مدتـی، شـبان آبیشـک رسـید تـا مـا را بـا خود بـربد. مـا ١۵ عـدد گیتار، 
١۰۰ عـدد دفـرت یادداشـت و لـوازم برقـی را بـر روی وانـت او گذاشـتیم.

وقتی داشتیم به طرف خانه می رفتیم، شبان ما را شگفتزده کرد. 
او گفـت: »وقتـی شـام با مـن متاس گرفتیـد موبایلـم در وضعیت بی صـدا قرار 
داشـت. حتـی ویـربه موبایلـم را هم غیـر فعال کرده بـودم تا اینکه بتوانـم بخوابم. 
منـی دانـم چـه شـد کـه دقیقاً لحظه ای که داشـتید با مـن متاس می گرفتیـد ناگهان 
نصـف شـب بیـدار شـدم تـا موبایلـم را چـک کنـم. معمـوالً رسارس شـب را خـوب 

مـی خوابم«. 
وقتـی او اینهـا را گفـت  قلبهـای مـا دوتـا رشوع بـه تپیـدن کـرد. خـدا او را در 
نصـف شـب بیـدار کـرد و وادار کـرد تـا گوشـی اش را نـگاه کنـد. خدا می دانسـت 

کـه دو تـا از فرزندانـش منتظـر رسـیدن بـه خانـه هایشـان بودند.
حـال دیگـر بـاران شـدیدتر شـده بـود. در طـول جـاده رعد و بـرق مـی زد. اما 
مـا خوشـحال بودیـم زیـرا داشـتیم به خانه مـی رفتیم. شـکرت خداونـدا! و ممنون 

برای آبیشـک فرشـته! 

اسـامی ذکر شـده در داسـتان جهـت محافظت از خدمت داوطلبـان در منطقه 
حسـاس جهان، عوض شـده است.



۶4

۱۷ – ۲۳ آبان   درس هفتم   

پرستش در آموزش

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: دانیـال ۳؛ مکاشـفه 14: ۶ تـا 1۲؛ مزمـور ۷۸: 1 تـا 1۷؛ یوحنـا 4: ۷ 

تـا ۲۶؛ اول تواریـخ 1۶: 1 تـا ۳۶؛ مرقـس ۷: 1 تـا 1۳� 

آیـه حفظـی: »وصـف جالل نـام خداونـد را بگویید، هدیـه بیاورید و به حضـور او بیایید! 
خداوند را در فّر قدوسـیتش بپرسـتید!« )اول تواریخ 1۶: ۲۹(�

پرسـتش جزیـی از برشیـت، بخشـی از طبیعـت انسـان، حتـی انسـان سـقوط کـرده اسـت. 
بـدون شـک، مـا بـه عنـوان موجوداتی خلق شـده ایم، کـه به غیـر از آزادی که توسـط خداوند 
بـه مـا داده شـده اسـت، مایـل هسـتیم پـروردگار را پرسـتش کنیم زیرا کـه او را دوسـت داریم 
و مـی دانیـم که او شایسـته عبادت اسـت. چنین پرستشـی می بایسـتی در دنیـای قبل از ورود 
بـه گنـاه هـم بسـیار متـداول بـوده باشـد، در آفرینشـی کـه هنوز آلـودۀ گنـاه، مرگ و نیسـتی 
نشـده بـود و انسـانها رو در رو بـا خداونـد بودند و با او ارتباط  نزدیک داشـتند، آفرینشـی که 

تصـور آن بـرای مـا کـه فقـط دنیای آلـوده به گناه را می شناسـیم، دشـوار اسـت. 
البتـه کـه هنـوز امـروزه در مـا نیـاز طبیعـی بـه پرسـتش وجـود دارد، امـا ماننـد هـر چیـز 
دیگـری در ایـن جهـان، آن هـم بوسـیله گنـاه پیچیده و مبهم و تحریف شـده اسـت، بدان معنا 
کـه مـا بـه عنـوان برشیت می توانیم چیزهای نادرسـت را پرسـتش کنیـم و یا حتی پـروردگار را 

بـه روشـی که شایسـته اوسـت ، پرسـتش و عبـادت نکنیم.   
از ایـرنو، چـون پرسـتش در کانـون زندگـی مسـیحیان قـرار دارد، آمـوزش مسـیحی بایـد بـا 

مسـئله پرسـتش مرتبـط باشـد، و ایـن موضـوِع درِس ایـن هفتـه ماسـت. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۴ آبان – ۱۴ نوامرب آماده شوید. 



۶۵

۱۸ آبان      یکشنبه      

همه ما چیزی را می پرستیم
در مـا حسـی وجـود دارد کـه بـدون شـک از ابتدا خداونـد در وجود مـا تنیده، امـا هامنند 
هر چیز دیگری آنهم توسـط گناه از اصل خود منحرف شـد و آن شـوق پرسـتش اسـت. واضح 
اسـت کـه در آغـاز مـا باید تنها کسـی را که شایسـته پرسـتش اسـت و پـروردگار و خالق ما می 

باشـد را عبـادت مـی کردیـم. اما با سـقوط انسـان همه چیـز تغییر کرد. 
امـا، بلـه، همـه مـا چیـزی را می پرسـتیم، هرچه که مـی خواهد باشـد. این مطلـب توضیح 
مـی دهـد کـه چـرا در طـول تاریخ بـرش و حتی امروز بـرش به پرسـتش مبادرت ورزیده اسـت. 
در مـرص کهـن، برخـی از مـردم فرعـون را مـی پرسـتیدند؛ در برخـی دوران هـا، در رسزمینهـای 
دیگـری، مـردم مجسـمه هـای ماهـی، خدایـان چنـد رس و خدایـان و بـت هـای فرضـی را مـی 

پرسـتیدند. برخـی از مـردم خورشـید و ماه و سـتارگان را پرسـتش مـی کردند. 
امروزه، بیشرت مردم آنقدر آگاه و پیرشفته هستند که در مقابل مجسمه قورباغه تعظیم 
نکنند و آنرا نپرستندبا این وجود، این بدان معنا نیست که انسانها، حتی انسان های دنیوی و 
غیر روحانی چیزهایی مانند موارد ذیل را عبادت نکنند: پول، قدرت، سکس، خودشان، ستارگان 
از هر چیز دیگری دوست داشته  بیشرت  را که ما  راک، هرنپیشه ها، سیاستمداران. هر آنچه 
باشیم، و همه توجه خود را به آن متمرکز کنیم، و آنچه را که ما به خاطر آن زندگی می کنیم، 
هامن چیزی است که ما آنرا می پرستیم. دیوید فاسرت والس، نویسنده سکوالر، هشدار می دهد 

که اگر چیز اشتباهی را ستایش و پرستش کنیم،»آن چیز شام را زنده زنده می بلعد«.

دانیال در باب ۳ در مورد اهمیت عبادت واقعی چه چیزی به ما می آموزد؟ 

 

بدیهـی اسـت کـه سـه پر یهـودی فرمان دوم )خـروج باب ۲۰: ۴ تـا ۶( را دقیقـاً هامنطور 
کـه منظـور خداونـد بـود، جـدی مـی گیرنـد و بـه جـا مـی آورنـد. گذشـته از ایـن، ایـن فرمـان 
بخشـی از ده فرمـان اسـت، و درسـت همطراز بـا فرمان ممنوعیت قتل،و رسقـت و موارد دیگر 
مـی باشـد. در واقـع پرسـتش و عبـادِت شایسـته آنقدر مهم اسـت کـه در روزهای آخـر، قبل از 
بازگشـت دوباره مسـیح، در کانون همه مسـائل قرار خواهد داشـت. بنابراین، آموزش مسـیحی 
بایـد شـامل متـام مسـائل مربـوط بـه پرسـتش باشـد: این بـه چـه معناسـت، و چگونه بایـد آنرا 

انجـام دهیـم، و چـرا ایـن مسـئله مهم اسـت، و چه کسـی را باید عبـادت کنیم؟ 

مکاشفه باب 14: ۶ تا 1۲ را بخوانید� این آیات چه چیزی را درباره اهمیت مسئله 
پرستش در وقایع نهایی قبل از بازگشت دوباره مسیح به ما می آموزند؟ 
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۱۹ آبان      دوشنبه      

و آنها را برای فرزندان خود روشن سازید
رسانجام مزامیر در عهد عتیق آمد تا نقش مهمی را در زندگی مذهبی ارسائیل کهن بازی 
با  پرستشهای عمومی، دست جمعی همراه  در  عبادت، مخصوصاً  زمان  در  اغلب،  آنان  کند. 
ادوات موسیقی رسود میخواندند که در عهد عتیق چگونگی عبادت عمومی مردم بسیار مهم 

بود. ارسائیل به عنوان یک جامعه واحد عمل می کرد و آنان همه با هم عبادت می کردند.
مزمورهـا اساسـاً اشـعار و غزلهایـی بـرای رسودخوانـی هسـتند. کلمـه عربی بـرای مزمورها، 
Tehillim، بـه معنـای »رسودهـای پرستشـی« میباشـد. و هنگامیکـه مـا رسود های پرستشـی را 
تقدیـم خداونـد مـی کنیـم، هـرکار دیگـری که انجـام می دهیـم، خداوند را سـتایش مـی کنیم. 

مزمـور ۷۸: 1 تـا 1۷ را بخوانیـد� پیـام مهـم ایـن آیـات چیسـت و چگونه با کل مسـئله آموزش 

و پرسـتش همخوانی دارد؟ 

 

نیـت و هـدف مشـخصی در پیـام مزمور ۷۸ وجـود دارد. ]من قدیمی کینـگ جیمز به زبان 
انگلیسـی، در آیـه ۲ از عبـارت »گفتـه هـای تاریـک کهـن« اسـتفاده کـرده که به معنـای ارسار 
کهـن یـا چیـزی اسـت که مرمـوز و در هاله ابهام قرار دارد. در ترجمه های تفسـیری فارسـی از 
عبـارات »ارسار، معـام، چیزهای پوشـیده یا مخفی« اسـتفاده شـده اسـت. ویراسـتار[ در آیه ۲، 
آسـاف بـه اینکـه چگونه مـی توانیم »معامهـای کهن« را به اشـرتاک بگذاریم، که ممکن اسـت 
چیـزی مخفـی و نامیمـون را در ذهـن تداعـی کنـد کـه اینطور نیسـت، بلکه به مفهـوم مبهم و 
نامشـخص اسـت، زیـرا کـه در تاریـخ زمانـی مـی آیـد کـه وقایع مهـم آن به مـرور زمـان اتفاق 
مـی افتـد و پـس از مدتـی آن چیزهایـی کـه مبهـم بـوده، آشـکار مـی شـود. در ترجمـه هـای 

دیگـر، بـه جـای عبـارت »تاریک« از »راز« و یا »حقایق شـیرین کهن«اسـتفاده شـده اسـت. 
در اینجا نکته این است که در آموزش ارسائیل عالوه بر هر چیز دیگری، آموزش کودکان 

شامل تعلیم داستانهایی می شد که خداوند چگونه با قوم برگزیده خود رس و کار دارد.

مزمـور ۷۸: ۶ تـا 1۷ را بخوانیـد� چـه درس هـای ویژه ای را آنها به فرزندانشـان مـی آموختند؟ 

و هـدف نهایـی این تعلیـم چه بود؟ 

 

از جملـه اهـداف آمـوزش که در این متون مشـاهده میشـود اینسـت کـه کودکان می 
آموختنـد تـا بـه خداونـد اعتماد کننـد و احکام او را نـگاه دارند� چگونه ممکن اسـت 

آیـه ای ماننـد مکاشـفه 14: 1۲ بازتـاب دهنـده همـان ایده برای امروز ما باشـد؟ 



۶۷

۲0 آبان      سه شنبه      

در روح و حقیقت
یکـی از شـگفت انگیزتریـن روایـت هـا در عهدجدیـد ایـن اسـت کـه عیسـی چگونـه بـه 
جانهـای رنجدیـده خدمـت مـی کـرد کـه در داسـتان عیسـی و زن در کنار چاه یافت می شـود. 

یوحنـا 4: ۷ تـا ۲۶ را بخوانیـد� عیسـی در اینجـا در باره عبادت چه چیزی بـه زن می گوید؟ در 

واقـع، چـه چیـزی منجـر به رشوع بحث آنها در باره موضوع پرسـتش می شـود؟ 

 

اگرچه زن سعی می کند تا موضوع را با صحبت کردن در مورد عبادت تغییر دهد، عیسی 
از تاکتیک او استفاده میکند تا حقایق عمیق و مهمی را درباره عبادت و آنچه مربوط به آنست 
را بیان کند. شاید مهمرتین هدف حیاتی ما در زندگی هامن چیزی باشد که او در یوحنا ۴: 
۲۴ گفته است: »خدا روح است، و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت مناید«.   
عبـادت واقعـی پـروردگار بایـد »در روح« باشـد، یعنـی ناشـی از عشـق بـه خـدا و تجربـه 
شـناخن شـخصی او باشـد.»تنها مذهبـی از جانـب خداسـت کـه انسـان را بسـوی خـدا سـوق 
دهـد. بـه منظـور خدمـت درسـت بـه او، ما بایـد تولد تـازه در روح القدس داشـته باشـیم. این 
امـر نیـاز بـه تقـدس و تطهیـر قلـب و تازگـی ذهـن دارد، تـا به مـا توانایی شـناخت و دوسـت 
داشـن خـدا را بدهـد. ایـن امـر بـه مـا اشـتیاق و متایـل اطاعـت کامـل از همـه الزامـات او را 
خواهـد بخشـید. و ایـن عبـادت واقعیسـت زیـرا مثـره کار روح القدس اسـت« )اِلن جـی وایت، 

آرزوی اعصـار، صفحـه ۱۸۹(. 
در عیـن حـال، پرسـتش بایـد »در روح حقیقت« باشـد. مـا باید علم صحیح شـناخت خدا را 
داشـته باشـیم، اینکـه او کیسـت و چـه چیـزی از ما می خواهـد. به عبارت دیگـر، اصول عبادی 
نیـز درگیـر ایـن مسـئله اسـت. )بـرای مثال، چقـدر پرمعناسـت که بدانیـم ما خدایـی را عبادت 

مـی کنیـم کـه انسـان را تا ابـد در آتش جهنم منی سـوزاند(. 
بنابرایـن، در اینجـا دو عامـل مهـم در عبـادت را مـی بینیـم: تجربـه ای کـه از شـناخت و 
اطاعـت خـدا ناشـی شـود و حقایـق آشـکاری را در مورد خداوند بـرای ما هویدا مـی کند. روح 
بـدون حقیقـت مـی توانـد بـه گرایشـهای عاطفـی سـطحی منجـر شـود کـه بیـش از هـر چیـز 
دیگـری بـرروی عواطـف ناپایـدار و بـی ثبـات بنـا میشـود. در مقابـل، حقیقت بـدون روح می 

توانـد بـه یـک ظاهرپرسـتی بـی جـان منجـر شـود. از ایـرنو، مـا به هـر دو نیـاز داریم. 

چگونــه مــی توانیــد بــه کســی بیاموزیــد کــه »در روح و حقیقــت« پرســتش کنــد؟ 
در چــه مــواردی ممکــن اســت یــک فــرد بــر روی یکــی بیــش از دیگــری تاکیــد کنــد؟   



۶۸

۲۱ آبان      چهارشنبه      

زیبائی قدوسیت

اول تواریـخ بـاب 1۶: 1 تـا ۳۶ را بخوانیـد� سـعی کنیـد ایـن صحنـه را در ذهـن خـود مجسـم 

کنیـد� آیـا شـا آن را صحنـه ای جـدی و بـا ابهت، ترسـناک، و یا جشـن و شـادمانی تصور می 

کنیـد؟ در چـه صورتـی مـی توانـد ترکیبی از هر دو باشـد؟ از ایـن صحنه در مـورد عبادت چه 

مـی توانیـم بیاموزیـم و چگونـه بایـد تعلیـم دهیم و حتی عبـادت را تجربـه کنیم؟       

 

خیمـه محـل عبـادت بـود، جایـی کـه خداونـد در ارسائیـل کهـن در آنجا سـاکن بـود، جایی 
کـه نقشـه نجـات بـرای آنـان آشـکار شـد. پـس اسـاس عبـادت و آمـوزش پرسـتش بایـد عیسـی 
مسـیح و نقشـه نجات برشیت باشـد، که همه از پیش در مراسـم خیمه پیش بینی شـده بود. 
هـر کار دیگـری کـه خداونـد برای ما انجام داده اسـت، شایسـته تکریم و سـتایش اسـت، همه 
اینهـا بـدون امیـد بـه حیـات ابـدی کـه توسـط مـرگ فداکارانـه مسـیح بـه نیابـت از مـا برروی 

صلیـب بـه مـا هدیـه داده شـده اسـت، بی معنـا و بی ارزش اسـت.
همچنیـن بـه قدرت»بشـارت« در آیـه توجـه کنیـد: متـام دنیـا بایـد دربـاره خـدای ارسائیل 

آگاهـی مـی یافت. 

بـه اول تواریـخ بـاب 1۶: ۲۹ نـگاه کنیـد: »وصف جالل نـام خداوند را بگوییـد! هدیه بیاورید 

و بـه حضـور او بیاییـد! خداوند را در فّر قدوسـیتش بپرسـتید!« شـکوه]فّر[ قدوسـیت؟ این به 

چـه معنا می تواند باشـد؟ 

 

در وهله نخسـت بیاندیشـید که گناه چقدر زشـت، مرض، و منحط کننده اسـت. همچنین، 
بـرای مـا االن دشـوار اسـت تـا تصور کنیم که مراسـم پرستشـی قومهـای اطـراف ارسائیل چقدر 
اهریمنـی، دهشـتناک و منحـط بـوده اسـت، مناسـکی کـه شـامل همه چیز می شـده اسـت از 
جملـه قربانـی کـردن کـودکان. و بدون تردید، این مسـائل منعکس کننده و آشـکار کننده آنچه 

بـود که آنان پرسـتش مـی کردند.      
در مقابـل، ارسائیـل کهـن قـرار بود تا به دور از آداب و رسـوم شـیطانی ملـت های پیرامون 
خـود بـوده و قومـی مقـدس باشـد. آنهـا می بایسـتی بـا متامی دل، جـان و روح مقدس باشـند؛ 
ایـن هـامن چیـزی اسـت کـه در پیشـگاه خداونـد به عبـادات آنان معنـا و مفهوم و شـکوه می 
بخشـد. بارهـا، بارهـا انبیـا عهد عتیق مردمان فاسـد و گناهـکار را که خداوند را بـا قلبهای دور 

از او پرسـتش مـی کردنـد، توبیـخ و نکوهش کردند.  



۶۹

۲۲ آبان      پنجشنبه      

بت پرستی در آموزش
ارسائیـل کهـن توسـط مردمانـی بسـیار مذهبی احاطه شـده بـود، مردم چنان خـود را وقف 
پرسـتش و عبـادات خدایـان خـود کـرده بودند که حتـی فرزندان خـود را هم برای آنهـا قربانی 

مـی کردند. این تسـلیم و رسسـپردگی بود، اینطور نیسـت؟ 
از ایـرنو، پرسـتش و عبـادت واقعـی خدای حقیقی، بخش مهمی از طـرح محافظت یهودیان 
از گرفتـار شـدن در دام بـت پرسـتی وعبادات دروغین ملـت های پیرامون آنان بـود. با اینحال، 
بـا وجـود همـه هشـدارها، آنهـا همچنـان به عبـادت خدایـان دروغیـن و بت ها که بطـور ویژه 

در موردشـان بـه آنها هشـدار داده شـده بود، ادامـه می دادند. 
امـروزه، در مـورد مـا چگونـه اسـت؟ چـرا پرسـتش خـدای حقیقـی و بازگویـی آنچـه کـه او 
بـرای مـا انجـام داده، بـه ویـژه در مواجهـه بـا خطـرات بـت پرسـتی مدرن بسـیار مهم اسـت؟ 

مرقـس بـاب ۷: 1 تـا 1۳ را بخوانیـد� چـه اصلـی در آیـات ۷ تـا ۹ وجـود دارد کـه مـی توانـد 

امـروزه در زمینـه آمـوزش مسـیحی و خطـر تعلیـات دروغیـن بـکار رود کـه از دنیـا گرفتـه 

شـده اسـت، کـه مـی توانـد تاثیرات منفـی و مخربـی بـرروی عملکرد ایان ما داشـته باشـد؟ 

 

بسیاری از ایده های متفکرانه دنیای امروز بر اساس دیدگاه طبیعت گرایانه واقعیت می باشد.
بسیاری از رشته هایی که امروزه در مدارس تدریس می شوند از این دیدگاه مورد بررسی و 
مطالعه قرار می گیرند، که اغلب بدان مفهوم است که آنچه آموزش داده می شود متناقض با 
کتاب مقدس است. ما می توانیم اغوا شده و به پرستش ایده هایی بپردازیم که نظریه پردازی و 
استدالل نظری برروی آنها شده و برای عبادت ارائه شده اند. همچنین می توانیم از ذهن های 
درخشان فیلسوفان، دانشمندان و ریاضیدانان که این نظریه ها از آنان تراوش میشود، الهام 
بگیریم. و مشکل اینجاست که اغلب این نظریه ها می تواند مغایر با کتاب مقدس باشد، اما 
به دلیل اینکه اکنون آنها را آموزش می دهند و اعتقاد بر اینست که صحیح هستند، مردم سعی 
دارند تا آنها را در تعلیم مسیحی بگنجانند. با اینحال، تنها کاری که می تواند انجام دهد، سازش 
و مصالحه ایامن است که اغلب به معنای تحریف کتاب مقدس است که تالش می کند تاکتاب 

مقدس را با نظریه های فعلی تطبیق دهد.

برخــی از عقایــد رایــج امــروز کــه مغایــر عقایــد کتــاب مقــدس هســتند، چیســت؟ و 
چگونــه مــی توانیــم بــه عنــوان یــک کلیســا از خــود و سیســتم تعلیمــی خودمــان در 

برابــر آن محافظــت کنیــم؟ 



۷۰

۲۳ آبان      جمعه      

تفکـری فراتـر: »قلـب بیـش از همـه چیـز فریبنـده و بسـیار نابـکار و فاسـد اسـت. 
اسـاتید مذهبـی مایـل نیسـتند که خـود را آزموده و بسـنجند تا ببیننـد آیا در ایامن هسـتند، و 
ایـن یـک واقعیـت هولناک اسـت که بسـیاری به یـک امیـد کاذب دل می بندند. برخـی از آنها 
بـه یـک تجربـه قدیمـی که سـالها پیـش در خداوند داشـته اند، تکیه مـی کنند؛ امـا وقتی زمان 
کنـکاش قلـب فـرا می رسـد، وقتـی باید یک تجربـه روزانه داشـته باشـند، چیزی بـرای برقراری 
ارتبـاط ندارنـد. بـه نظـر می رسـد، آنـان فکر می کننـد اقرار بـه حقیقت، آنان را نجـات خواهد 
داد. هنگامیکه گناهان که خداوند از آنان بیزار اسـت، تسـلیم و مقهور شـوند، عیسـی در شـام 
سـاکن خواهد شـد و او با شـام و شـام با او شـام خواهید خورد )مکاشـفه ۳: ۲۰(. سـپس شـام 
قـوت الهـی را از عیسـی بدسـت خواهیـد آورد، و در او رشـد مـی کنیـد و قادر خواهیـد بود تا 
بـا موفقیـت بگوییـد، متبـارک بـاد خدایـی کـه از طریق خداوند ما عیسـی مسـیح مـا را کامروا 
سـاخت. ایـن بیشـرت مـی توانسـت خداونـد را خرسـند کنـد اگـر اسـاتید مذهبی ]که نـه رسد و 
نـه گـرم هسـتند[ هرگـز بـا نـام او، از او دم منـی زدنـد. آنها دامئـاً همطـراز پیروان وفـاودار و با 
ایـامن مسـیح سـنجیده میشـوند. آنهـا مانع دیده شـدن کافران میشـوند، و فرشـتگان شـیطانی 
از وجـود آنـان رسمسـت و شـاد هسـتند، و فرشـتگان خـدا تعلیم نادرسـت آنان را شـامتت می 
کننـد. اینهـا ماننـد لعنـت و بـالی موجـود در خانـه یا بیـرون از آن هسـتند. آنها بـا لبهای خود 
و بیاناتشـان بـه خـدا نزدیـک مـی شـوند، در حالیکـه قلبهـای آنهـا از او دور اسـت« )اِلـن جی 

وایـت، عطایـای روحانی، جلـد ۲، صفحه ۲۲۷(. 

سؤاالتی برای بحث
1� از مرقــس ۷: 1 تــا 1۳، آموختیــم کــه عبــادت دروغیــن، از قلــب نشــأت مــی گیــرد� اگــر 
عبــادت از قلــب انســان بــر نیایــد، خداونــد عبادتــی کــه فقــط زبانــی باشــد را در نظــر 
نمــی گیــرد� چــرا انجیــل و داســتان مــرگ عیســی بــه نیابــت از مــا قدرتمندتریــن راه بــرای 

آمــاده کــردن قلبهــا بــرای دوســت داشــتن حقیقــی خداونــد مــی باشــد؟ 

۲� بـرروی عقیـده پرسـتش خـدا »بـا روح و بـا حقیقـت« بیاندیشـید� آیـا ممکن اسـت که 
عبـادت واقعـی فقـط انجـام یکـی از ایـن دو روش باشـد و یـا انجـام هـر دو را مـی طلبد؟ 

اگـر چنیـن اسـت، چرا؟

۲� بله، قلبهای ما نیاز دارد در پرستش حقیقی خداوند درست و پاک باشد، اما این به چه 
معناست؟ آیا باید قبل از شروع عبادت خداوند صبر کنید تا با یک زندگی کامالً بدون خطا 
با خداوند ارتباط برقرار کنید؟ به عبارت دیگر، چگونه پرستش واقعی می تواند کمک کند 

تا قلب شما در ارتباط با خداوند در جایگاه مناسب و شایسته قرار گیرد؟



۷1



۷۲

داستانهای ایانداران

قیام کرده در اندونزی
توسط اندرو مک چسنی

دو دانشـجو در دهکـده ای جنگلـی واقـع در جزیـره پاپـوای اندونـزی کارهـای 
بشـارتی مـی کردند. 

وقتـی سـونگبائه گـی کـه ناظـر آنان بود بـه آنجا رسـید، آنان با وجـد و هیجان 
بـه او خوش آمـد گفتند. 

ای   جزیـره  در  کالبـات  دانشـگاه  از  سـاله   ۲۲ بشـارتی  دانشـجوی  سـانتوس 
دوردسـت بنام  سوالوسـی بود که وابسـته به کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم بود. 
او گفـت: »آقـای شـبان مـا داسـتان بسـیار جالبـی بـرای گفن داریـم! ما بـرای یک 

دخـرت ٨ سـاله مـرده دعـا کردیـم و او زنـده شـد!«
ســونگبائه کــه مبــرشی از کــره جنوبــی بــود و مدیــر  برنامــه »نهضــت ١۰۰۰ 
ــه  ــود و ب ــرده ب ــرواز ک ــامی کوچــک پ ــک هواپی ــا  ی ــود ب ــزی ب ــرش« در اندون مب
مــدت دو روز و یــک شــب پیــاده روی کــرده بــود تــا بــه دهکــده ای در منطقــه 
ســامیر پاپــوآ برســد. او آمــده بــود تــا دانشــجویانی کــه در میانــه خدمــت یکســاله 
بشــارتی شــان بودنــد مربــی گــری کنــد؛ امــا اول از همــه مــی خواســت در مــورد 

آن دخــرت بشــنود.
دانشـجویان مبـرش گفتنـد کـه چنـد روز قبـل اتفاق وحشـتناکی افتـاده بود.در 
حالیکـه از یـک بازدیـد خانگـی بـر مـی گشـتند اهالـی روسـتا را دیـده بودنـد کـه 
نالـه وشـیون مـی کننـد، کـه در یـک کلبـه کدخدای دهکـده بـود. روسـتائیان برای 
دخـرت کدخـدای دهکـده، بـه نـام نائومـی، کـه دو سـاعت پیـش از آن فـوت کـرده 
بـود شـیون مـی کردنـد که بـر روی کف خانـه دراز کشـیده بود. یـک جادوگر برای 

روسـتائیان مداحـی مـی کرد.
دانشـجویان مبـرش بـه گریـه افتادنـد. آنهـا مشـتاق بودنـد کـه روسـتائیان از 
بتهایـی ماننـد درختـان و حیوانـات روی برگردانـده و بـه خـدای زنده آسـامن روی 
آورنـد. سـانتوس و دوسـتش در کنـار نائومـی بـی حرکـت نشسـتند. سـانتوس بـه 
آرامـی دخـرت را بلنـد کـرد و در حالیکه او را با دسـتانش گرفته بـود برایش دعا کرد: 
»خـدای عزیـز، لطفاً معجزه ای به روسـتائیان نشـان ده. مـا دروس کتاب مقدس را 
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بـه آنـان تعلیـم داده ایـم و آنـان گوش کـرده اند. به آنها نشـان بده کـه قدرمتندتر 
از درختـان و حیوانات هسـتی.«

مبـرّشان بـه مـدت دو سـاعت دعا کردنـد در حالیکه بدن نائومی را نگه داشـته 
بودنـد و گریـه مـی کردنـد. یـک رسود پرستشـی بشـارتی با عنـوان »چـون او زنده 
اسـت« خواندنـد. روسـتائیان از اشـکهای آنـان و رسود پرسـتش، تحـت تاثیـر قـرار 
گرفتنـد. ناگهـان نائومـی برخاسـت. بـه طـرف مـادر حیـرت زده اش نـگاه کـرد و 

گفـت: »مامان، گرسـنه ام«. 
پـدرش، کـه کدخدای دهکده بود، شـوکّه شـد. با چشـامنش چیـزی را دیده بود 

کـه قدرتـش فراتر از درختـان و حیوانات بود.
وقتـی سـونگبائه رسـید، کدخـدای دهکـده روسـتائیان را بـرای مطالعـه دروس 
کتـاب مقـدس دور هـم جمـع کـرد. متامـی ۵۷ نفـر از بزرگسـاالن دهکـده قلبهـای 

خـود  را بـه عیسـی سـپردند.
سـونگبائه کـه در حـال حـارض مدیـر دانشـکده الهیـات و کالـج ادونتیسـت 
پاکسـتان اسـت گفـت: »آن یـک معجـزه بـود. برخـی مـردم شـاید اینگونـه فکرمی 
کننـد کـه قیـام از مـرگ تنها ۲۰۰۰ سـال پیش اتفاق مـی افتاد؛ اما هـامن معجزات، 

امـروز نیـز اتفـاق مـی افتـد وقتـی کامـالً به خـدا ایامن داشـته باشـیم«. 

بـرای هدایـای بشـارتی مدرسـه سـبت کـه بـه انتشـارانجیل بـه دنیـا کمک می 
سپاسـگزاریم. کند 
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۲۴ – ۳0 آبان   درس هشتم   

آموزش و رستگاری

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: پیدایش ۱: ۲۶، ۲۷؛ اشـعیا ۱۱: ۱ تا ۹؛ دوم تیموتائـوس ۳: ۱۴ تا ۱۷؛ 

اول پادشـاهان ۴: ۲۹ تـا ۳۴؛ یوحنـا ۱۴: ۱۷؛ اول قرنتیـان ۲: ۱ تا ۱۶.

آیـه حفظـی: »متامـی کتـِب مقـّدس الهـام خداسـت و بـرای تعلیـم و تأدیـب و اصـالح و 
تربیـت در پارسـایی سـودمند اسـت« )دوم تیموتائـوس ۳: 1۶(�

کتاب مقدس داستان طوالنی خدا و مردمش را تعریف می کند. گاهی اوقات به عنوان داستان 
یک عشق از دست رفته حداقل بطور موقت، دیده میشود. یا می تواند به عنوان داستان یک پدر 

و فرزندان رسکش و متمردش مشاهده شود که رسانجام مسیرشان را در زندگی تغییر می دهند.
امـا بـه منظـور تعلیـم ایـن هفتـه، مـا موضـوع دیگـری را در داسـتان کتـاب مقـدس مـورد 
بررسـی قرار خواهیم داد، داسـتان یک معلم و شـاگردانش اسـت. در حالیکه شاگردان همچنان 
در آزمـون هـای خـود نـاکام هسـتند، امـا او صبورانـه تعالیـم خـود را بارها بـرای آنـان تکرار و 

توضیـح مـی دهـد، تـا اینکـه در آخـر، برخی از آنـان خواهنـد آموخت. 
داسـتان کتـاب مقـدس بـی شـباهت بـه داسـتان های انسـانی کـه مـا میدانیـم نیسـت، - با 
یـک اسـتثنا. داسـتان خـدا و قومـش ختـم بـه خیـر می شـود و بـه هدف خـود می رسـد. فیض 
الهـی نسـبت بـه قومـش ایـن نتیجه و عاقبـت را تضمین می کنـد. وظیفه انسـان در این رابطه 
اغلـب مـورد سـوء تعبیـر قـرار گرفتـه و حتـی توسـط بسـیاری کـه آنـرا دشـوار و طاقـت فرسـا 
تصـور کـرده انـد، هراسـناک جلـوه داده شـده اسـت. امـا در حقیقـت، داسـتان کتـاب مقـدس 
اساسـاً دعوتی برای شـناخن خدا و درک اراده اوسـت. در واقع، شـناخت خدا مهمرتین پاسـخ 
مـا بـه فیـض و رحمـت اوسـت. ما منی توانیـم چنین فیـض و رحمتی را بدسـت آوریـم، اما می 
توانیـم آن را بیاموزیـم، و اگـر ایـن آمـوزش مسـیحی نیسـت، در آن صورت ، آمـوزش چه چیزی 

را در مـورد ایـن فیـض بـه ما مـی آموزد؟      

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱ آذر – ۲۱ نوامرب آماده شوید. 
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۲۵ آبان      یکشنبه      

در تصویر خداوند

پیدایش 1: ۲۶، ۲۷ و پیدایش ۵: 1، ۳ را بخوانید� این آیات درباره اینکه چگونه خدا در ابتدا 

برش را آفرید و سپس، بعد از گناه چه اتفاقی برای برشیت افتاد، چه آموزش می دهند؟

 

عبـارت »تصویـر خداونـد« بـرای قرنهاسـت کـه توجه مفران کتـاب مقـدس را بخود جلب 
کـرده اسـت. ایـن صـورت و شـامئلی کـه انسـانها در ابتـدای خلقـت بصـورت آن خلـق شـدند، 
چیسـت؟ بـرای مثـال، آیـا ایـن بـدان معناسـت کـه خداونـد بـه یک آینـه نـگاه کـرد و مخلوق 
جدیـد خـود را شـکل داد تـا شـبیه خـود باشـد؟ یـا بـدان معناسـت کـه انسـانها بیـش از سـایر 
مخلوقات هامنند او هسـتند؟ یا این به شـباهت و مطابقت و همسـانی روحانی و هوشـیاری 
بیـن خالـق و مخلوقـش اشـاره دارد؟ کتـاب مقـدس هیـچ توضیـح دقیقـی در ایـن مـورد بـه ما 
منـی دهـد حتـی بـا وجوداینکه محققـان تفسـیرهای زیـادی راجع به مفهـوم روحانـی آن ارائه 
داده انـد. بـا اینحـال، مـا مـی توانیـم ببینیـم که بعـد از ورود گنـاه به جهـان، این تصویـر تغییر 
کـرده اسـت، بـه همیـن دلیـل اِلـن جی وایـت می نویسـد که هـدف از آمـوزش احیـای تصویر 

خالـق در مخلـوق خـود مـی باشـد )آمـوزش، صفحات ۱۴ تـا ۱۶(. 
چگونه آموزش میتواند به چنین هدف برجسته ای دست یابد؟ 

نخسـت، بایـد بـه خاطـر داشـته باشـیم کـه خداوند مـا را بـرای داشـن رابطه با خـودش، تا 
حـدی کـه والدیـن بـا فرزندانشـان دارنـد، خلق کرد. خدا ما را شـبیه بـه خود آفریـد، هامنگونه 
کـه فرزنـدان  والدیـن انسـانی شـبیه بـه آنـان هسـتند )پیدایـش ۵: ۱(، تـا او بتوانـد مـا را بـه 
عنـوان فرزنـدان خویـش تربیـت کنـد، کسـانیکه متعلـق بـه خانـواده او باشـند؛ او مـی توانـد 
بـا آنـان ارتبـاط برقـرار کنـد، یعنـی رابطـه ای پایـدار و ابـدی. بنابراین، صـورت خداوند بیشـرت 
»تصویـری ذهنـی« و روحـی اسـت کـه قـادر مـی سـازد تـا دو موجـود، یکـی الهـی و دیگـری 
انسـانی همدیگـر را در ذهـن  مالقـات کننـد. ایـن دقیقـاً هـامن اتفاقـی اسـت کـه در آمـوزش 
رخ میدهـد، ابتـدا در خانـواده بیـن والدیـن و فرزنـدان و بعـد از آن در مدرسـه وقتـی معلامن 
کار تعلیـم را برعهـده مـی گیرنـد. ظاهـراً، خداونـد ایـن رونـد آموزشـی را کـه مـا خیلـی خوب 
مـی شناسـیم در نظـر داشـت. وقتـی کـه ما را از سـایر مخلوقـات متامیز مـی آفرینـد ، او ما را 
بـه شـکل خـود آفریـد، او اینـکار را کـرد تـا بتوانـد بـه ما تعلیم دهـد تا مـا بتوانیـم از او تعلیم 

بگیریـم، تـا زمانیکـه تصویـر او )افـکار او( در افـکار مـا منعکس شـود.   

داســتان رســتگاری، داســتان تعلیــم از خلقــت تــا ظهــور مســیح در جســم و از مســیح 
ــرای همــه بشــریت  ــم اســت، و ملکــوت مدرســه ب ــازه اســت� خــدا معل ــد ت ــا تول ت
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در طــول تاریــخ )نــگاه کنیــد بــه آمــوزش از خانــم اِلــن جــی وایــت، صفحــه ۳۰1(� 
پیامدهــا و ثمــرات ایــن تفکــر بــرای تعهــد مــا نســبت بــه آمــوزش مســیحی در خانــه، 

کلیســا، مدرســه، دانشــگاه و در طــول زندگــی چــه هســتند؟ 

۲۶ آبان      دوشنبه      

مسیح به عنوان معلم
کتـاب مقـدس عبـارات زیـادی را بـرای توصیـف عیسـی بـکار مـی گیـرد. پـر خدا، مسـیح 
موعـود، پـر انسـان، رهایـی بخـش، خداونـد، بره خـدا، که اینهـا تنها مـواردی از آنها هسـتند. 
امـا بـرای افـرادی کـه او را در طـول سـه سـال و انـدی خدمـت علنـی و زمینـی او در یهـودا و 
جلیـل، بهـرت شـناختند، او یـک معلـم بود. آنها او را »اسـتاد«، یـا »ربای« صدا مـی زدند. هر دو 

بـه معنـای یـک چیز هسـتند، یعنـی »معلم«. 
بنابرایـن، حرفـه تعلیـم و کار آمـوزش بایـد طریقـی خاص و شـیوه ای مناسـب برای عیسـی 
مبنظـور ادامـه خدمـت عمومـی او باشـد. بـه نوعـی کار  نجـات و رسـتگاری او بـا کار آمـوزش 

یکسـان اسـت. عـالوه بـر اینهـا، توسـط پیامـرب انجیل پیشـگویی شـده بود. 

اشعیا باب 11: 1 تا ۹ را بخوانید� این آیات چه چیزی را در مورد نقش تعلیمی مسیح بیان می کند؟

 

یکی از جالب ترین پیشگویی های مرتبط با مسیح موعود در کتاب مقدس در اشعیا باب 
۱۱ یافت می شود. آیات ۱ تا ۳ مسیح موعود را از نظر نقش تعلیمش به تصویر می کشند، 
کسی که دانش، تعلیم، خرد و حکمت، و ادراک را به ارمغان می آورد. کل آیه با این وعده 
برجسته به پایان می رسد: »زیرا چنانکه آب ها دریا را می پوشاند، جهان از شناخت خداوند 
پر خواهد شد« )اشعیا ۱۱: ۹(. شاید همین تعالیم کتاب مقدس، الهام بخش خانم اِلن جی 
وایت در نوشن کتاب خود در مورد آموزش بوده است تا متوجه شود که کار آموزش و کار 

نجات یکی هستند )آموزش، صفحه ۳۰(.
یوحنـا بـاب ۳: ۱ تـا ۳ را بخوانیـد. نیقودیمـوس عیسـی را ربـای خطاب می کنـد، و عطایای 
تعلیـم عیسـی را بـه خـدا منتسـب می کند بخاطـر اینکه نشـانه هایی که به منصـه ظهور آورد 
یعنـی معجـزات و ایجـاد بصیـرت بـه زندگی معنـی می دهـد. مطمئناً هر لقبی به مسـیح داده 
شـده مرتبـط بـا عطایـای تعلیمـی او بـوده اسـت، وقتی او بـه نیقودیمـوس پاسـخ داد، اگر می 
خواهـد پادشـاهی خـدا را ببینـد بایـد از نـو مولـود شـود. ایـن بـدان معناسـت کـه صالحیت و 

شایسـتگی تعلیـم دیگـران، حتـی در مورد عیسـی مسـیح از جانب خداوند اسـت. 
مطمئناً تعلیم یک موهبت الهی است. این توصیه خداوند است، و توسط عیسی مسیح 

اتخاذ شده، و توسط کسانیکه عوامل و ناظران الهی برای تعلیم هستند، پذیرفته میشود. 
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نقش ما در تحقق پیشگویی شناخت پروردگار در سراسر جهان چیست؟

۲۷ آبان      سه شنبه      

موسی و انبیا

دوم تیموتائـوس ۳: 14 تـا 1۷ را بخوانیـد� ایـن آیـات چه چیزی را در مـورد نقش کتاب مقدس 

در آمـوزش مسـیحی به مـا می آموزند؟ 

 

بخش اول کتاب مقدس، تورات، بعضاً به عنوان »رشیعت« ترجمه شده است، تا حدودی 
به این علت که در کتب این بخش قوانین زیادی به چشم میخورد. اما معنای واقعی تورات 
»تعلیم« یا »راهنامیی«است. بسیاری تصور می کنند که آنچه در باره »قانون« در کتاب مقدس 
وجود دارد با مقرراتی که برای ماندن در نیکویی فیض و رحمت خدا باید پیروی کنیم، بسیار 
متفاوت است. چنین نیست؛ رشیعت در نظر داشت تا اصولی را در مورد نحوه زندگی موفق و 

سامل در رابطه با عهد خداوند، تعلیم دهد که او از ابتدای خلقت ما در نظر داشت.
دو بخش بعدی کتاب مقدس عربی در باره انبیا می باشد، که رشح حالی از این است که 
امت خدا چقدر از این مطالب آموزشی درس گرفته و با آن زندگی کردند )انبیای پیشین یا کتاب 
های تاریخی(، از این مطالب آموزشی چه چیزی می بایستی فرا می گرفتند )انبیای بعدی(. 
بخش مابقی عهد قدیم )که به زبانی عربی »نوشته ها« نامیده می شود( مملو از منونه هایی 
از معلامن و شاگردان موفق و کمرت موفق در مسیر تجربیات آموزشی می باشد. منونه هایی از 
آموزش موفق در این کتابها شامل اسرت، روت، دانیال و ایوب می باشد. درمیان کسانی که رفوزه 
شدند، چهار دوست ایوب بودند. البته کتاب مزامیر کتاب رسودهای روحانی است و حتی سه 

مزمور آموزشی دارد: مزمور ۱، مزمور ٣۷، و مزمور ۷٣.
انجیـل هـا شـامل مطالبـی بـه منظور آموزش هسـتند، به ویـژه مطالبی کـه در متثیل 
هـای عیسـی مسـیح بیـان شـده اند. بسـیاری از نامـه هـای پولـس بـا یـک بیانیـه قـوی دربـاره 
بشـارت عیسـی مسـیح آغـاز مـی شـوند، امـا بـا مطالـب تعلیمـی و دروس عملـی بـرای زندگی 
روزمـره مسـیحیان بـه پایـان می رسـند. بـه عنوان مثال، متـام ارساری کـه او درباره آینده کلیسـا 
هویـدا کـرد در کتابـی آمده اسـت کـه فقط بره خدا، عیسـی مسـیح، معلم بزرگ می توانسـت 

آنـرا بـرای برش آشـکار سـازد )مکاشـفه ۵: ۱ تا ۵(.

برخـی ممکـن اسـت بگوینـد، کـه همـه مطالـب تعلیمـی در کتـب موسـی نمیتوانـد 
بـرای روزگار مـا کاربـرد داشـته باشـد و ایـن مطلب صحیح می باشـد� تثنیـه باب 1۷: 
14 تـا ۲۰، رهنمودهایـی بـرای پادشـاهان، و برخـی دسـتورالعمل هایـی کامالً صریح 
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را در مـورد نحـوه انتخـاب مقامـات سـلطنتی در بـردارد� البتـه امـروزه ما پادشـاهان 
را بـرای کلیسـای خـود منصـوب نمـی کنیـم� چگونه می توانیـم نحوه کاربرد مناسـب 

همـه ایـن مطالـب تعلیمـی در کتـاب مقـدس را بـرای زمـان خود مشـخص کنیم؟ 

۲۸ آبان      چهارشنبه      

زنان و مردان خردمند
کلامت مدرسه، مطالعه، وآموزش در زمان ما دارای مفهوم کامالً روشن و واضحی هستند، 
نیستند. حکمت/حکیم کلمه ای است که بسیار متداول است. به  که در کتاب مقدس رایج 
عنوان مثال، عهد عتیق به زنان و مردان حکیم اشاره دارد )دوم سموئیل ۱۴: ۲؛ امثال ۱۶: ۲۳(.  

اول پادشاهان 4: ۲۹ تا ۳4 را بخوانید� این آیات درباره اهمیت حکمت به ما چه می آموزد؟ 

 

سلیامن پادشاه به عنوان مردی بسیار حکیم قلمداد شده است که در باره زندگی حیوانات و 
گیاهان صحبت می کند و رضب املثل هایی را با حکمت عالی و پر معنا همچون مرد حکیم و 
دانا بیان می کند )اول پادشاهان ۴: ۲۹ تا ۳۴(. کتابهای امثال و جامعه شامل بسیاری از تعالیم 
حکیامنه در مورد موضوعاتی هستند که به سلیامن و همچنین سایر معلامن حکیم در دوران 

کهن نسبت داده شده اند )امثال ۱:۱؛ امثال ۲۵: ۱؛ امثال ۳۰: ۱؛ امثال ۳۱: ۱(.  
بـر اسـاس کتـاب مقـدس، حکمـت بسـیار شـبیه بـه هـامن آمـوزش امروز مـا اسـت. چیزی 
اسـت کـه فـرد از والدیـن و معلمیـن خود می آمـوزد، مخصوصاً در سـنین جوانـی )جامعه ۱۲: 
۱(، امـا در حقیقـت، فـرد حکمـت و خـرد را در طـول عمر خود کسـب می کند. عـالوه بر این، 
خـرد و حکمـت بطـور کلـی جنبـه عملـی دارد؛ به عنـوان مثال، از مورچـه ها بایـد آموخت که 

آذوقـه الزم را بـرای زمسـتان ذخیـره کنند )امثـال ۶: ۶ تا ۸(. 
بـا ایـن وجـود حکمـت تنهـا جنبه عملـی نـدارد؛ بلکه جنبـه تئوری هـم دارد، زیرا بـا ایامن 
بـه خـدا آغـاز میشـود و از اصـول بنیـادی ویـژه ای پیـروی مـی کنـد )امثـال ۱: ۷(. حکمـت به 
مـا کمـک مـی کنـد تـا در زندگی بـه خاطر منفعت رسـانی بـه دیگران مسـئولیت پذیر باشـیم، 
و همچنیـن مـا را از گرفتـاری و آسـیب محافظـت مـی کنـد. و باالخـره، درسـت ماننـد آمـوزش 
امـروز، حکمـت بـه متـام سـواالتی که ممکن اسـت بـرای ما پیش بیایـد نه تنها پاسـخ می دهد، 
بلکـه ایـن امـکان را بـرای مـا فراهـم مـی کنـد تـا ضمـن تحقیـق در امـور ناشـناخته بـه آنچـه 
کـه مـی دانیـم راضـی باشـیم و ایـن موقعیـت خوبـی اسـت که مـی توانیم یـاد بگیریـم تا خدا 
را بشناسـیم و بـه فیـض و رحمـت او اعتـامد کنیـم. بـر اسـاس ارمیـا ۱۸: ۱۸، معلمیـن حکیـم، 
همسـان حکیامنـی بـرای راهنامیـی و انبیایـی بـرای اعـالم پیام خداوند هسـتند. هر سـه حامل 
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پیامهایـی از سـوی خداونـد بـه قـوم خـود، در قالـب تعلیـم رشیعت، توصیـه های آموزشـی، و 
پیامهـای ویژه هسـتند.     

چگونـه مـی توانیـم حکمـت را بیاموزیـم و سـپس آنـرا بـه نسـلی کـه بعـد از مـا می 
آینـد منتقـل کنیـم؟ چـرا اینـکار بـرای مـا بـه عنـوان یـک قوم بسـیار مهم اسـت؟  

۲۹ آبان      پنجشنبه      

آموزش در کلیسای اولیه
یکـی از اصـول برجسـته آمـوزش در کتـاب مقدس هامنطور که عیسـی، معلم بـزرگ، آماده 
ترک شـاگردان یا حواریون خود می باشـد، هویدا میشـود. آنها سـه سـال و نیم با او بوده اند، 
تقریبـا هـم انـدازه بـا زمانـی که ما برای سـپری کـردن دوران دبیرسـتان یـا تحصیالت دانشـگاه 
اختصـاص مـی دهیـم. در پایان هر دوره، بسـته به شـخص، اغلـب دانش آموزان آماده هسـتند 

تـا زندگـی خـود را بعـد از آن مدیریت کـرده و پیش بربند. 
اما عیسی همه چیز را بهرت میدانست، و بنابراین او برای پیروانش تعلیمی مداوم و مستمر 
تحت هدایت روح القدس را در نظر گرفت. در جای دیگر، این مربی یا راهنام به عنوان تسلی 
دهنده یا پشتیبان یا مدافع )در زبان یونانی paracletos( معرفی میشود، که تا به ابد به پیروان 
عیسی داده میشود )یوحنا ۱۴: ۱۶، ۱۷(. او به عنوان روح حقیقت و]راستی[ شناخته میشود. 
در حالیکه روح القدس به عنوان یک تعلیم دهنده شناخته منی شود، به یقین کار روح آموزشی 

است، بخصوص که مرتبط با جستجو و یافن حقیقت است. 

اول قرنتیان ۲: 1 تا 1۶ را بخوانید� از نظر پولس در زمینه آموزش چه چیزی بسیار مهم است؟  

 

پولـس گفتـه خویـش را بـا یادآوری بـه کلیسـای قرنتیان آغاز مـی کند که وقتی بـرای اولین 
بـار آنـان را مالقـات کـرد، از تنهـا چیـزی کـه بـا آنـان سـخن گفـت، دربـاره مسـیح و مصلـوب 
شـدن او بـود )اول قرنتیـان ۲: ۲(،-البتـه او حکمـت هوشـمندانه خـود را بـروز منـی داد، بلکـه 
فقـط انجیـل را اعـالم کـرد. ولـی ایـن پایان ماجـرا نبـود)اول قرنتیـان ۲: ۶(، زیـرا هنگامیکه این 
مسـیحیان تـازه بـه پختگـی رسـیدند، رسـول بـاز خواهد گشـت تـا حکمت را بـه آنـان بیامورد، 
امـوری کـه خـدا پیـش از وجود دنیا مخفی سـاخته بـود )اول قرنتیـان ۲: ۷(، حتـی عمیق ترین 
ارسار خـدا )اول قرنتیـان ۲: ۱۰(. همگـی تحـت هدایـت روح خـدا مطالعـه خواهـد شـد در 

هنگامیکـه او بـه روح یـاد گیرنـده مـی پیوندد. 
چقـدر ایـن مطالعـه و بررسـی عمیـق خواهـد بـود، و چقـدر یادگیـری بـرای کسـانی کـه 
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توسـط روح هدایـت میشـوند، آسـان خواهـد بود؟ ایـن فصل با نقل قول اشـعیا نبـی پایان می 
گیـرد کـه گفـت »کیسـت کـه روح خداونـد را هدایـت کـرده، و یا چون مشـاورش بـه او تعلیم 

داده باشـد؟« )اشـعیا ۴۰: ۱۳(. 
اشعیای نبی با مردم عادی درباره کاری می گوید که هیچ کس قادر به انجام آن نیست.

امـا پولـس ایـن برداشـت را تصحیـح کـرده و نتیجـه گیـری مـی کنـد که »مـا فکر مسـیح را 
داریـم«، بـه ایـن معنـا کـه مسـیحیان کـه پُـری روح را دارنـد حتـی فکر خـدا را هم کسـب می 
کننـد، و بـه ایـن ترتیـب بـه هـر انـدازه ای کـه بـرای فراگیری و فهـم بـرای شـناخت راه او نیاز 

داشـته باشـند، دسـت مـی یابنـد )اول قرنتیـان ۲: ۱۰ تا ۱۳(. 

۳0 آبان      جمعه      

تفکـری فراتـر: ماموریـت بـزرگ انجیـل )متـی ۲۸: ۱۸ تـا ۲۰( یـک جنبـش مذهبـی 
برجسـته را در رسارس جهـان بـه حرکـت در آورد. در اینجـا چنـد رسـول یـا ُمبلـغ مذهبـی )هـر 
دو کلمـه داری معنـای یکسـان هسـتند،یعنی فرسـتاده شـدگان(، بـه رسارس جهـان رفتنـد و 
شـاگردانی را گـرد آوردنـد، آنهـا بـه پیـروان مسـیح مبـدل سـاختند، آنـان را فراخواندنـد تـا بـه 
مسـیح ایـامن آورنـد و تعمیـد گیرنـد و متامـی آنچـه را کـه مسـیح بـه آنـان فرمـان داده بود به 
آنـان تعلیـم دادنـد. منظـور اینکه، مسـیحیان کـه در رسارس جهان به مسـیحیت مـی پیوندند و 
معـرف فرهنگهـا و زبانهـای مختلـف هسـتند، بـا آب تعمیـد گرفتـه و فقط وارد مدرسـه شـوند 
و آمـوزش خـود را آغـاز کننـد. امـا جای شـگفتی نیسـت که هنـوز چیزهـای زیادی وجـود دارد 

کـه آنهـا بایـد بیاموزند. 
دلیـل اینکـه مسـیحیان همیشـه در حـال آموخـن هسـتند، فقـط کنجـکاوی خردمندانـه یـا 
اشـتیاق تبحـر بیشـرت در علـم نیسـت، بلکـه ایـن واقعیـت وجـود دارد کـه زندگـی و ایـامن 
مسـیحی در هـر گوشـه ای از زندگـی روزمـره گسـرتده شـده و ارتبـاط دارد و چیزهـای زیـادی 
بـرای یادگیـری وجـود دارد. بـه همیـن دلیـل، نامـه هـای عهدجدیـد حاوی هـر دو پیام اسـت، 
یعنـی بشـارت مسـیح )کـه گاه در عهـد جدیـد kerygma]keh -RIG-ma[ نامیده میشـود(، و 
didache]did- تعلیـم در مـورد هـر آنچه که مسـیحیان باید یـاد بگیرند )که گاه در عهدجدیـد

ah-KaY[ نامیـده میشـود(. منونـه خـوب از بشـارت مسـیح در اول قرنتیان ۲: ۲ دیده میشـود، 
در حالیکـه آمـوزش در اول قرنتیـان بـاب ۴ آغـاز میشـود و کم و بیش در بقیه رسـاله ادامه می 

یابـد. مسـیحیان باید چـه بیاموزند؟      
کار، آرامـش، مسـائل جامعـه، روابط اجتامعی، کلیسـا و عبـادت، اقتصاد، نیکـوکاری، رابطه 
بـا مسـئوالن، مشـاوره، نظـام خانوادگـی، روابـط زناشـویی، و تربیـت فرزنـدان، خـوراک و تهیه 
آن، پوشـاک و حتـی پیـری و آمادگـی بـرای پایان زندگی، هم زندگی شـخصی و زندگـی در دنیا.

مسـیحی بـودن یعنـی یادگیـری مطلبـی دربـاره همه چیزهـا و خیلی بیشـرت از آن. دانسـن 
آنهـا بطـور طبیعـی خـود بخـود بـرای مـا حاصل منی شـود. بایـد آنهـا را آموخت. 
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سؤاالتی برای بحث 
1� کار آموزشی برای ماموریت کلیسا چقدر مهم است؟

۲� منظــور اِلــن جــی وایــت در ایــن جملــه چیســت، »ملکــوت آســمان مدرســه اســت؟« 
)آمــوزش، صفحــه ٣۰1(

۳� اول قرنتیــان ۲: 1 تــا 1۶ را مجــدداً بخوانیــد� توجــه کنیــد کــه پولــس در مــورد آنچــه 
خداونــد از طریــق الهــام بــه مــا نشــان میدهــد، بــه مــا چــه می گویــد� در مــورد ادعــای او 
وقتــی می گویــد، حاکمــان و حکیمــان محکــوم رو بــه زوال و نابــودی هســتند، فکــر کنیــد� 

اگــر او مــی توانســت بــه زمــان مــا بیایــد، دربــاره »حکمــت« زمــان مــا چــه مــی گفــت؟ 
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داستانهای ایانداران

بحران کارآموزی در فرانسه
توسط اندرو مک چسنی

بـه  )کارآمـوزی(  انرتنـی  ای  هفتـه  هشـت  دوره  یـک  بـرای  بیربـا  الیزابـت 
بیامرسـتانی در فرانسـه رفتـه بـود ولـی تنهـا بعـد از یـک هفته بـدون اینکـه به او 
توضیحـی داده شـود عـذر او خواسـته شـد. او پریشـان حال شـده بـود. او به دوره 
کارآمـوزی نیـاز داشـت تـا بتوانـد در امتحانـات سـال دوم رشکـت کند . اگـر رد می 
شـد، مواجـب خـود را کـه جهـت پرداخت هزینه غـذا و خوابگاه بود از دسـت می 

داد. والدینـش در هنـد غربـی کـه دور بـود زندگـی مـی کردنـد.
الیزابـت بـه زمیـن افتـاد و گریـه کـرد. وقتیکـه نالـه مـی کرد، شـدیدا احسـاس 
کردکـه بایـد بـه یکـی از دوسـتانش زنـگ بزند. سـه بـار احسـاس کرد که خـدا دارد 
بـه او مـی گویـد کـه با کسـی متـاس بگیـرد. رسانجام او متـاس گرفـت و گفت: »من 

دوره کار آمـوزی را از دسـت دادم.«
دوسـتش شـگفت زده شـد و پرسـید: »آیا به خدا ایـامن داری؟« وقتـی الیزابت 
اعـرتاف کـرد که به خدا ایامن دارد دوسـتش شـامره تلفن بیامرسـتان دیگـر را به او 

داد و گفـت: »اگـر بـه خـدا ایامن داری با این شـامره تلفن متـاس بگیر.«
ــان  ــار در آن زم ــن ب ــرای دومی ــا ب ــود ت ــوار ب ــه دش ــت ک ــی دانس ــت م الیزاب
ــه  ــد. ســپس ب ــه چــه کارکن ــد. منــی دانســت ک ــت منای ــوزی را دریاف ــاه کارآم کوت
خاطــر آورد کــه یــک شــامره تلفــن اضطــراری دارد. قبــل از رفــن بــه فرانســه، او 
شــامره تلفــن را از یــک خانــم ادونتیســت روز هفتــم  اهــل هنــد غربــی دریافــت 
کــرده بــود. آن خانــم گفــت: » اگــر تــا بــه حــال مشــکلی در فرانســه داشــتی، بــا 

ــر.« ــان متــاس بگی خواهــرم ویوی
الیزابـت بـه طریقـی نامطلـوب شـامره تلفـن را پذیرفتـه بـود. امـا حـاال آنقـدر 

پریشـان بـود کـه بـه ویویـان زنـگ زد و در مـورد کارآمـوزی صحبـت کـرد.
ویویـان گفـت: »تنهـا خـدا مـی توانـد بـه تـو کمـک کنـد. تنهـا کاری کـه از 

دعاسـت.« آیـد  برمـی  دسـتامن 
او از الیزابـت پرسـید کـه آیـا کتـاب مقـدس دارد یـا نـه. الیزابـت یکـی داشـت 
امـا رویـش را گـرد وخـاک گرفتـه بـود. ویویـان گفت: »از تـو می خواهم تـا مزامیر 
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بـاب ٩١ را حفـظ کنـی. ایـن مزمـور بـرای توسـت. وقتی آنـرا تکرار کنـی، به خاطر 
بیـاور کـه در مورد توسـت.«

الیزابـت بـا خوانـدن مزمـور ٩١ گریـه کـرد. اشـکهایش آن صفحـه از مزمـور را 
چـروک کرد. سـپس با بیامرسـتان متـاس گرفت تا در مـورد آخرین دقایـق کارآموزی 
مطلـع شـود.  یـک زن بـه او گفـت: »بعد از سـه روز با مـا متاس بگیر تـا با تصمیم 

مان مطلع شـوی.«
او بـه مـدت سـه روز روزه گرفـت و دعـا کـرد. گریـه مـی کـرد. مزامیـر ٩١ را 
حفـظ کـرد. روز سـوم، آن زن بـه الیزابـت کارآمـوزی را پیشـنهاد کـرد. او گفـت: 
»خـوش شـانس هسـتی. رئیـس تـو را نخواسـت امـا دقایـق آخـر نظـرش را عـوض 

کرد.« 
الیزابـت غـرق در احسـاس شـد. آن شـب نتوانسـت بخوابـد. او پـی بـرد کـه 
خـدا بـه او کارآمـوزی را داده اسـت. سـاعت ۴ بامـداد بـه ویویان زنـگ زد. ویویان 
پرسـید: »آیـا اتفاقـی افتـاده؟« الیزابـت گفـت: »نگران نبـاش. لطفا مرا به کلیسـای 

برب.«  ادونتیسـت 
الیزابـت آنجـا رفـت و تعمیـد گرفت و به فرانسـه رفت تا مدرک فوق لیسـانس 
خـود را دریافـت کنـد. الیزابـت ۲۷ سـاله گفـت: »اگـر آن روز خـود را تسـلیم خدا 
منـی کـردم و بـا آن شـامره اضطـراری متـاس منی گرفتـم، تحصیلـم پایان مـی یافت. 

خـدا قـادر بـه انجـام هرکاری اسـت. توفیق من از سـوی عیسـی بوده  اسـت«. 

بـرای هدایـای بشـارتی مدرسـه سـبت کـه بـه مـردم در فرانسـه و اطـراف دنیا 
کمـک مـی کنـد تا در مـورد عیسـی بداننـد سپاسـگزاریم.
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۱ – ۷ آذر   درس نهم   

کلیسا و آموزش

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: لوقـا 1۰: ۳۰ تـا ۳۷؛ متی ۵: 14 تـا 1۶؛ لوقا 4: 1۸ تـا ۲۳؛ ارمیا ۲۹: 

1۳؛ متی ۷: ۷؛ اول تسـالونیکیان ۲: ۶ تا ۸�

آیـه حفظـی: »و بـه هیـچ وجـه مـا جویـای احـرتام و سـتایش مـردم - خـواه شـا و خـواه 
دیگـران- نبودیـم، اگرچـه مـا بـه عنـوان رسـوالن مسـیح حّقـی بـه گـردن شـا داشـتیم، ولـی 

ماننـد مـادری كـه فرزنـدان خـود را پـرورش می دهـد بـا شـا بـه مالیمـت رفتـار كردیـم و بـا 

احساسـات و به خاطـر عالقه ای كه نسـبت به شـا داشـتیم، حـارض بودیم نه فقـط انجیل خدا 

را بـه شـا برسـانیم بلكـه جـان خـود را نیز در راه شـا فدا سـازیم، چون شـا برای ما بسـیار 

عزیـز بودیـد!« )اول تسـالونیکیان ۲: ۶ تـا ۸(�

از هامن دوران اولیه که ایامنداران برای عبادت خداوند در کنیسه ها، خانه ها، و کلیساها 
گرد هم می آمدند، کتاب مقدس مردمی را نشان می دهد که با مطالعه کالم خدا و از طریق  
عباداتشان مشتاق بودند تا خدا را بشناسند و خواست او را برای زندگیشان درک کنند. کتاب 
مقدس همچنین مکرراً بیان می کند که کلیسا باید مکانی برای مباحث مهم و مناسب باشد، و 
جایگاهی که مردم بتوانند در درک و شناخت خود از خدا و خواست او برای زندگیشان رشد کنند.

گاهـی اوقـات مـا از مطـرح کـردن سـؤاالمتان مـی ترسـیم. بـا ایـن حـال، اغلـب متوجه می 
شـویم کـه در کتـاب مقدس از سـؤاالتی اسـتفاده می شـود تا مـردم به درک واضح تـری از خدا 
برسـند. بـه همیـن ترتیـب، از حکایـات در رسارس کتـاب مقـدس اسـتفاده مـی شـود تـا فرصتی 
بـرای افـراد فراهـم شـود تـا دوباره نسـبت بـه تعهـدات خـود بیاندیشـند. مسـیح مخصوصاً به 

ایـن نـوع آمـوزش بـرای حواریـون و پیروانش مترکز داشـت.
اگـر قـرار باشـد کـه کلیسـا جایـی بـرای آمـوزش باشـد، بایـد فضایـی مناسـب را بـرای یـک 
گفتگـوی واقعـی و صادقانـه فراهـم کنـد. درسـت هامنطـور کـه بارها به مـا دانش آمـوزان در 
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مدرسـه گفتـه شـده اسـت، »هیـچ سـؤالی بی معنـا و ابلهانه نیسـت«، مـا باید محیط کلیسـا را 
بـه گونـه ای آمـاده کنیـم تا همـه افراد بتواننـد در لطف و رحمـت خداوند و شـناخت خود از 

او رشـد کـرده و نقشـه خداونـد را بـرای زندگـی خویـش درک کنند.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۸ آذر – ۲۸ نوامرب آماده شوید. 

۲ آذر      یکشنبه      

آموزش درست مسیحی
در حکایتـی از یـک معلـم یهـودی روایـت شـده کـه او به چشـامن خـواب آلـود نوجوانانی 
کـه در کالس درس او نشسـته بودنـد، نـگاه مـی کنـد و میپرسـد: »دانش آموزان، چه کسـی می 

دانـد چـه موقع شـب بـه پایـان رسـیده و روز آغاز مـی گردد؟«
چنـد نفـر از دانـش آمـوزان بـا احتیـاط دسـت خـود را بلنـد کردنـد. یکـی از آنـان پرسـید: 

»آقـای معلـم، زمانـی کـه بتـوان تفـاوت درخـت انجیـر و زیتـون را تشـخیص داد؟« 
»نه خیر«

دانـش آمـوز دیگـری دسـت بلنـد مـی کنـد و می گویـد: »وقتی کـه بتـوان تفـاوت بین یک 
گوسـفند و بـز را گفت؟« 

معلـم پـس از گـوش دادن بـه پاسـخهای زیادی از طـرف دانش آموزان، گفت: »شـام، زمانی 
مـی فهمیـد کـه شـب بـه پایـان رسـیده و روز آغـاز گردیـده کـه بتوانیـد چهـره غریبـه ای را به 
عنـوان بـرادر و یـا خواهـر خـود تشـخیص بدهیـد. پـس تـا آن هنـگام، هرچقـدر هـم کـه روز 

روشـن باشـد، بـرای شـام هنوز شـب اسـت و تاریک.  

لوقـا بـاب 1۰: ۳۰ تـا ۳۷ را بخوانیـد� هـدف عیسـی از بیـان ایـن حکایـت چه بـود؟ و در باب 

هـر آمـوزش واقعـی مسـیحی چه مـی گوید؟ 

 

مـا بـه عنـوان ادونتیسـت های روز هفتم به وفـور از تعالیم و اصول نـور و حقیقت  برکت 
یافتـه ایم)اصـول مربـوط بـه رشایـط بعـد از مـرگ، روز سـبت، سـال ۱۸۴۴ و داوری، مجادلـه 
بـزرگ، و غیـره( کـه حتـی اکریـت غریب بـه اتفاق جهان مسـیحیت هنـوز آنهـا را درک نکرده 
انـد. و بـا ایـن حـال، هرچنـد ایـن حقایـق بسـیار مهـم هسـتند، امـا اگـر مـا بـا مـردم مهربـان 
نباشـیم، اگـر در مقابـل دیگـران از خـود غـرور و تعصـب نشـان دهیـم، و اگـر اجـازه دهیـم 
تعصبـات فرهنگـی و اجتامعـی پیرامـون مـا منجر شـوند تا ما دیگـران را فرومایه حـس کرده و 

بـا آنـان بطـور ناشایسـت رفتـار کنیـم، چه مثـره و فایـده ای خواهد داشـت؟ 
آمـوزش واقعـی مسـیحی، اگـر بـه مفهـوم هیـچ چیز دیگری نباشـد، الاقـل باید باعث شـود 
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مـا بـر ناهنجـاری هـا و بـدی هـای انسـانی تسـلط یافتـه و منجـر شـود دیگـران را هامنطـور 
ببینیـم کـه مسـیح آنـان را مـی بیند، و آنـان را مخلوقاتی ببینیم که مسـیح برای آنـان جان خود 
را فـدا کـرد، و بـرای گناهـان آنـان بـرروی صلیـب مصلوب شـد، و خـون گرانبهای خـود را برای 
حیـات ابـدی آنـان پرداخـت. اگـر ما صلیب خـود را بردوش بگیریـم، هامنطور که بایـد این کار 
را انجـام دهیـم، در آن صـورت مـا ارزش و بهـای واقعـی هـر انسـان را خواهیـم دیـد و به طور 
مطلـوب، بـا در نظـر گرفـن ارزشـی کـه خداونـد بـه آنهـا داده اسـت و مطابـق آنچه کـه واقعاً 
شایسـته اسـت بـا آنـان رفتـار کنیم. آموزش مسـیحی بایـد اینگونه باشـد وگرنه الیق نیسـتیم تا 

نـام »مسـیحی« را بر خـود بگذاریم.

فرهنـگ و جامعـه شـما چـه تعصبـات و رفتارهـای تبعیض آمیـزی را بطـور زیرکانه و 
یـا آشـکارا تعلیـم مـی دهـد، که شـما بـه عنوان یـک مسـیحی باید بـر آنها غلبـه کنید؟  

۳ آذر      دوشنبه      

فراخوانده شده اید تا همچون نور زندگی کنید
بـه هـر سـو کـه نـگاه مـی کنیـم، بـه نظر می رسـد کـه سـیاره ما بـه خـودی خـود در حال 
چرخـش اسـت، و تاریکـی جـای خـود را بـه نـور مـی دهـد. هامنطور که مـا تجربه خـود را در 
دشـواری ها و چالـش هـای ایـن دنیـا در نظـر مـی گیریـم، سـیاهی را در نزدیکـی خانـه خـود 
حـس مـی کنیـم. همچنیـن هنگامیکـه مـا در ایـن دنیـا بـا بیـامری و یـا از دسـت دادن عزیزان 
دسـت و پنجـه نـرم مـی کنیـم، یـا هامنگونه که شـاهد جدایـی خانـواده ها و طالق هسـتیم و 
یـا هامنطـور کـه در تـالش و مبـارزه بـا امـور شـیطانی در جامعـه و فرهنگ خود هسـتیم، این 

تـرس و وحشـت بـرای مـا قابل درک اسـت. 
بـا ایـن وجـود در میـان ایـن منظـره افـول اخالقـی و ظلمـت روحانـی ، در میـان هیاهـوی 

درونـی و بیرونـی، مـا سـخنان عیسـی را مـی شـنویم کـه بـه مـا می گویـد: 

»شا نور جهان هستید� منی توان شهری را كه بر كوهی بنا شده است، پنهان كرد� هیچ کس 

چراغ روشن منی کند كه آن را زیر سپوش بگذارد، بلكه آن را بر چراغ پایه قرار می دهد تا به 

متام ساكنان خانه نور دهد� نور شا نیز باید همین طور در برابر مردم بتابد تا كارهای نیک 

شا را ببینند و پدر آسانی شا را ستایش منایند« )متی ۵: 14 تا 1۶(� با توجه به این آیات 

نوع زندگی و کردار ما مسیحیان چه تاثیری بر دیدگاه دیگران نسبت به خداوند می گذارد؟ 
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آن روز در کنـار دریـای جلیـل در زیـر آفتـاب گـرم، چگونـه مخاطبـان عیسـی سـخنان او را 
درک کردند؟ کسـانیکه سـخنان او را شـنیدند همه چیز را در مورد نور و تاریکی می دانسـتند. 
مطمئنـاً آنـان نقـاط تاریـک زیـادی را در زندگـی خـود بـرای تـرس و وحشـت داشـتند. آنها در 
یـک جامعـه ای نظامـی تحت سـیطره رومی هـا زندگی می کردنـد، جامعه ای کـه علیرغم نبود 
تلفـن و رایانـه و وب سـایت هـای جهانـی، از بسـیاری جهـات هامننـد جامعه امـروز کارآمدتر 

از مـا و از برخـی جهـات حتـی وحشـتناکرت بـه نظر می رسـید.      
رومیـان در همـه جـا بودنـد و بـه تـوده های مـردم در دامنه های کوهسـتان یـادآوری می 
کردنـد کـه اگـر بخواهنـد دردرس درسـت کننـد خیلـی زود گذرشـان بـه شـکنجه گـران رومی و 

مـرگ بـرروی صلیـب خواهـد افتاد.   
و با این حال، در اینجا عیسی نشسته بود و آنان را دعوت می کرد تا نور جهان باشند، 
مهربان باشند، قلبی پاک و خالص داشته باشند، و صلح و آرامش ایجاد کنند. آموزش مسیحی 
باشند  قادر  و  بتابند  دیگران  بر  جهان  در  نوری  هامنند  تا  دهد  تعلیم  ما  شاگردان  به  باید 

انتخاب ها و تصمیامتی بگیرند که حقیقت و نیکویی خداوند را برای دیگران آشکار سازد.  

با چه روش هایی می توانیم، حقیقت و نیکویی خداوند را به دیگران نشان دهیم؟

۴ آذر      سه شنبه      

بیان حقیقت با محبت
دوسـتی بـا مـردم بـه تنهایـی بـرای جلب آنان بسـوی مسـیح کافی نیسـت. ما ممکن اسـت 
دوسـتان زیـادی داشـته باشـیم، مردمـی کـه از بـودن بـا آنهـا لـذت مـی بریـم و آنـان هـم از 
بـودن در کنـار مـا لـذت مـی برنـد، امـا اگر هرگز بـه آنـان نگوییم که عیسـی برای ما چـه معنا 
و مفهومـی دارد و اینکـه چگونـه او زندگـی مـا را تغییـر داده اسـت، دوسـتی مـا ممکـن اسـت 
تفـاوت زیـادی در حیـات ابـدی آنـان ایجاد نکنـد. مطمئناً، ممکن اسـت بـا اطرافیامنان لحظات 
خـوب و خوشـی را داشـته باشـیم، اما خـدا ما را برای هدفی بیشـرت از رسگرم کـردن اطرافیامنان 
فراخوانـده اسـت. دوسـتی بـا مـردم بـه تنهایـی بـرای آوردن آنـان نزد مسـیح کافی نیسـت، اما 

رفتـار خصامنـه و نـا خوشـایند مـا ممکن اسـت مـردم را از مسـیح دور کند. 
پولـس رسـول بـه ما یـادآوری می کند »حقیقت را بـا روح محبت بیان کنیم« )افسسـیان ۴: 
۱۵(. پیوندهـای دوسـتی وقتـی ایجـاد میشـوند کـه ما تـا حد امکان بـا افراد بر رس مسـائل هم 
عقیـده باشـیم، موافقـت خـود را اعـالم کنیـم، و در جایی که متناسـب باشـد از آنـان تعریف و 
متجیـد کنیـم. بسـیار مهـم اسـت کـه مـا عـادت کنیم در افـراد بـه دنبال دیـدن خوبی هـا و نه 

بدی هـای آنان باشـیم.
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دوم تسـالونیکیان 1: 1 تـا 4 را بخوانیـد� برخـی از مـوارد خاص را ذکر کنیـد که پولس به خاطر 

آنهـا از تسـالونیکیان تعریف می کند� 

 

به نظر می رسد، کسانی هستند که از پیدا کردن اشتباهات دیگران خوشحال میشوند. به 
نظر می رسد آنان خرسند میشوند، اگر بتوانند خطایی را در کسی پیدا کنند، چون دلیل دیگری 

به غیر از این منیتواند باعث شود که آنان در مورد خود احساس بهرتی داشته باشند.  
پولس رسول برعکس افرادی که در باال از آنان صحبت کردیم، نگرش متفاوتی داشت. او به 
دنبال نکات مثبت در کلیساهایی بود که در آنجا خدمت میکرد. مطمئناً او خطا را مالمت میکرد 
و بر گناه چشم پوشی منیکرد، اما مترکز و توجه او بر روی ترویج و رشد کلیساهایی بود که تاسیس 
کرده بود. یکی از روش های او برجسته و مهم نشان دادن آنچه بود که آنها درست انجام میدادند. 
اظهارات خانم اِلن جی وایت در مورد اهمیت روابط خوشایند و مثبت قابل توجه است. 
»اگر ما خودمان را در برابر خداوند فروتن کنیم، و مهربان، مؤدب و دلسوز و غمخوار]رسشار 
از ترحم[ باشیم، به جای اینکه یک نفر متحول شده و به حقیقت روی بیاورد، صدها تن متحول 

شده به حقیقت روی خواهند آورد« )شهادتنامه ها برای کلیسا، جلد ۹، صفحه ۱۸۹(.

برای لحظه ای در مورد اظهارات باال تامل کنید� این چه مفهومی برای کلیسای شما 
میتواند داشته باشد، اگر مهربانی، حسن نیت، صمیمیت، و ترحم)محبت( از قلب هر 
عضو سرچشمه گیرد� کلیسایی مانند این چگونه کلیسایی خواهد بود؟ به قلب خود 

بنگرید و از خودتان بپرسید چگونه میتوانید در این زمینه رشد کنید� 

۵ آذر      چهارشنبه      

در پی حقیقت
الـربت اینشـتین، کـه اغلـب بـه عنـوان پـدر علـم فیزیـک شـناخته مـی شـود، مـی نویسـد: 
»نکتـه مهـم اینسـت که سـوال کردن و کنجـکاوی متوقف نشـود. حس کنجکاوی بـرای بودنش 
دلیـل خـاص خـودش را دارد. هنگامیکـه فـرد بـه ارسار ابدیت، حیات، و سـاختار شـگفت انگیز 
واقعیـت مـی اندیشـد، کسـی منـی توانـد کمکـی کنـد امـا برایـش حیـرت انگیـز اسـت. کفایت 
مـی کنـد کـه اگـر فـرد هـر روزه تـالش کند تـا کمـی از این معـام را درک کنـد. هرگـز این حس 

کنجـکاوی مقـدس را از دسـت ندهید«.  
ما در دنیای ارسارآمیزی زندگی می کنیم، اینطور نیست؟ علم مدرن پیچیدگی باورنکردنی را 
به ما نشان می دهد که نسبتاً در هر سطحی از هستی وجود دارد. و اگر رصفاً در مورد مسائل 

مادی این چنین است، چقدر بیشرت در مورد مسائل روحانی می تواند پیچیده باشد؟ 
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آیـات ذیـل در مـورد جسـتجو برای یافـنت حقیقت چه چیزی بـه ما می آموزنـد؟ ارمیا ۲۹: 1۳؛ 

متـی ۷: ۷؛ اعـال 1۷: ۲۶، ۲۷؛ مزمـور ۲۵: ۵؛ یوحنا 1۶: 1۳؛ یوحنا 1۷: 1۷�    

 

کتـاب مقـدس پـر از حکایـت افراد کنجکاو و بسـیار شـبیه به هـر کدام از ماسـت.مردان و 
زنانـی کـه سـواالت، ترس هـا، امیدهـا، و دل خوشـی هایـی دارنـد، افـرادی که بـه روش خود در 

پـی حقیقـت و پاسـخ بـرای سـخت ترین سـواالت زندگی بـوده اند. 
»او هـر چیـز را در وقتـش زیبا سـاخته اسـت. و نیـز ابدیت را در دلهای ایشـان نهاده 
اسـت، بی آنکـه بتواننـد آغـاز و انجاِم کار خـدا را دریابنـد« )جامعه ۳: ۱۱(. منظور سـلیامن در 
اینجـا چیسـت؟ عـده ای واژه عـربی olam را»ابدیـت« و برخـی دیگـر آنـرا »حسـی از گذشـته 
و آینـده« ترجمـه کرده انـد. بنابرایـن، بـا توجـه بـه ایـن آیـه، خداونـد در قلـب و ذهن انسـان 
حـس درک گذشـته و آینـده و ابدیـت را قـرار داده اسـت. یعنی به عنوان انسـان، ما می توانیم 
دربـاره آنچـه کـه »سـواالت مهم« زندگـی و بطور کلی هسـتی ما نامیده شـده اند، بیاندیشـیم. 
و البتـه، در اینجاسـت کـه کتـاب مقدس نقش مهمی راایفا می کند. ما چه کسـی هسـتیم؟ 
چـرا مـا اینجائیـم؟ چگونـه بایـد زندگـی کنیـم؟ زمانـی کـه مبیـرم چـه اتفاقـی مـی افتـد؟ چـرا 
رشارت و رنج و درد وجود دارد؟ اینها سـواالتی هسـتند که سـالکان حقیقت از ابتدای تاریخ از 
خـود پرسـیده انـد. چـه افتخـار و چه مسـئولیتی، که قـادر بود اکنـون در پاسـخ دادن به برخی 
از سـواالت بـه ایـن جوینـدگان کمـک کنیـم. اگـر آموزش مسـیحی نتواند پاسـخ این سـواالت را 

هامنگونـه کـه در کالم خـدا یافـت میشـود، نشـان دهد پس چـه می تواند باشـد؟ 

چــرا کتــاب مقــدس بایــد در پاســخ بــه ســواالت مهــم حیــات نقــش مهــم و اصلــی 
را ایفــا کنــد؟ 

۶ آذر      پنجشنبه      

اشرتاک گذاری زندگیان

اول تسـالونیکیان ۲: ۶ تـا ۸ را بخوانیـد� در اینجـا پولـس دربـاره آنچـه کـه بایـد مـا در مدارس 

و کلیسـاهای خـود تعلیـم دهیـم، چه مـی گوید؟ 

 

در مواجهه با فروپاشی گروه ها در جامعه، ما در عرصی زندگی می کنیم که درک کتاب 
ما  به  نبوده است. هامنطور که متی ۱۸: ۲۰  اندازه معنادار  این  به  کلیسا هرگز  از  مقدسی 
یادآوری می کند: »چون هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنها 
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هستم«. دیدگاه عهد جدید در مورد آنچه که  کلیسا و جامعه است، اصوال از تشکیل کلیسا در 
خانه های ایامنداران شکل می گیرد. در اینجا بود که مردم یکدیگر را در گروه های کوچک، 

دعا، پرستش، عشای ربانی، تعلیم، و بشارت سخنان عیسی مالقات کردند.
بنابراین، مکانی  تبدیل شدند،  کلیسایی  اولین مدارس  به  این گروه های عبادی همچنین 
بودند که در آن اعضای جدید با کتاب مقدس و زندگی جدید در عیسی آشنا می شدند. پولس 
در رومیان ۱۲: ۲ می نویسد، »هم شکل این جهان نشوید بلکه بوسیله تجدید افکار، وجود 
شام تغییر شکل یابد«،این نشان می دهد که برای کلیسا کار آموزش بسیار مهم و جدی است. 
طولی نکشید که ایامنداران اولیه فهمیدند، که در اجتامع است که انجیل می تواند حیات 
داشته باشد. جمع ایامنداران به ما انگیزه می دهد تا با صدای بلندتر رسود بخوانیم، با شوق 
بیشرت دعا کنیم، و غمخوارتر و مهربانرت باشیم. هنگامیکه ما صحبت های دیگران را در مورد 
و  بوده  مهربان  ما  به  نسبت  که چقدر خداوند  کنیم  نیکویی خداوند می شنویم، درک می 
محبت داشته است؛ هنگامی که ما در مورد کشمکش ها و جراحات و آسیب های یکدیگر می 
شنویم، مفهوم شفای خداوند را در زندگی هایامن احساس می کنیم، و اشتیاق جدیدی را تجربه 

می کنیم تا وسیله ای برای رساندن فیض و شفای او باشیم.
در آیـات امـروز، پولـس ادعـا مـی کند کـه انجیل خدا همه چیز اسـت: قـدرت صلیب، قیام 
خداونـد، و وعـده بازگشـت دوبـاره مسـیح. بـه زبـان سـاده، هیـچ خـربی نیکوتـر از آن در متام 
دنیـا وجـود نـدارد، و پولـس متـام زندگـی خـود را در نهایـت صداقـت و تعهـد رصف چالـش به 

اشـرتاک گـذاری حکایـت زندگی عیسـی مـی کند. 
بـا ایـن وجـود، پولـس در اینجـا می گویـد کـه پیـام انجیـل در بهرتیـن شـکل مـی توانـد از 
طریـق زندگـی اجتامعـی و جمعـی بـه اشـرتاک گذاشـته شـده، درک گـردد، و تجربـه شـود. مـا 
هرگـز نبایـد فرامـوش کنیـم کـه مـردم از نزدیـک نظـاره گـر زندگـی مـا هسـتند تـا ببیننـد آیـا 

زندگـی مـا بیانگـر پیـام رحمـت و فیضـی مـی باشـد کـه در کتـاب مقـدس یافـت میشـود. 

بطــور ژرف دربــاره چگونگــی زندگــی خــود بیاندیشــید و از خودتــان ســؤال کنیــد: 
مــن چگونــه شــاهدی بــرای اطرافیــان خــود هســتم؟   

۷ آذر      جمعه      

تفکـری فراتـر: »در مسـیح حساسـیت یـک شـبان دلسـوز، محبت یـک پدر و مـادر، و 
فیـض بـی همتـای منجـی مهربـان وجـود دارد. او برکاتـش را بـا لحنـی جـذاب و گیـرا بیان می 
کنـد. او فقـط بـا اعـالن آنهـا راضی منی شـود؛ بلکـه او عطایا را با شـیواترین روش بیـان می کند 
تـا در هـر کـس اشـتیاق دریافـت آنها را ایجاد کنـد. بنابرایـن، خادمین او باید گنجینه با شـکوه 
و جـالل عطایـای توصیـف ناپذیـر او را معرفـی کننـد. محبـت شـگفت انگیـز مسـیح قلبهـای 
سـخت را نـرم و تسـلیم میسـازد، در حالیکـه تکرار اصـول تعالیم کاری را از پیـش منی برد.»قوم 
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مـرا تسـلی دهیـد، آنهـا را تسـلی دهیـد!، ...... صهیـون اعـالم کـن! فریـاد بـزن و ترسـان نباش، 
بـه شـهرهای یهـودا بگـو کـه خـدای آنهـا مـی آیـد! خداونـد قـادر متعـال می آیـد تـا بـا قدرت 
حکومـت کنـد، او بـا خـودش قومـی را کـه نجـات داده اسـت، خواهـد آورد. او مثل یک شـبان 
از گلّـٔه خـود محافظـت خواهـد کـرد. او برّه هـا را با هم جمـع می کند و آنهـا را در  آغوش خود 
بـه آغـل می بَـرد. و میش هـا را هـم با مالیمـت، هدایـت می کند« )اشـعیا ۴۰: ۱، ۹ تـا ۱۱(. اِلن 

جـی وایـت، آرزوی اعصار، صفحـات ۸۲۶، ۸۲۷.

سؤاالتی برای بحث
1� رابرت لوئیس استیونسـن در سـال 1۸۵۰ در ادینبورگ اسـکاتلند متولد شـد� استیونسـن 
شـرح مـی دهـد کـه چگونـه یـک شـب، هنگامیکـه در کودکـی بـوده، پرسـتارش او را برای 
خوابیـدن آمـاده مـی کـرد، او از پنجـره منظره شـگفت انگیز و زیبایی را مـی بیند� او چراغ 
افـروز خیابـان را مـی بینـد کـه المـپ های گازسـوز خیابـان را یکی پس دیگری روشـن می 
کنـد� او بـا شـادی کودکانـه پرسـتارش را صدا مـی کند و به او مـی گوید: »بـه آن مرد چراغ 
افـروز نـگاه کـن! او در تاریکـی کار مـی کنـد و چراغهـا را روشـن مـی کند! نقـش خداوند 
در آوردن نـور و محبـت بـه جامعه شـما چیسـت؟ اگر مطمئن نیسـتید، چند تـن از اعضای 
کلیسـای خـود را دعـوت کنیـد تـا بـا شـما جلسـه ای داشـته و در مـورد آنچـه کـه شـاید با 

همـکاری هـم بتوانیـد بـه انجام برسـانید، بحث و گفتگـو کنید� 

۲� اگـر قـرار اسـت کـه کلیسـا بـرای بشـارت بـه جهـان بـا خداونـد مشـارکت کنـد، مـا 
بایـد سـخنان، رسـالت و ماموریـت مسـیح را بپذیریـم� ایـن واقعیـت کـه تجسـم خـدا 
نـزد مـا مـی آیـد، تـا در دنیـای مـا زندگـی کند، تقـال کند و بـا ما بخنـدد و گریـه کند - 
بـه مـا یـادآوری مـی کنـد کـه مـا فراخوانده شـده ایـم تـا از اطرافیـان خـود مراقبت و 
حمایـت کنیـم� چگونـه ایـن کار عملـی اسـت؟ چگونـه ممکن اسـت شـما جوانان را در 

گـروه و جماعـت کلیسـایی خـود بـکار گیریـد تـا در اینـکار همـکاری کننـد؟ 

ــای  ــای کلیس ــوان اعض ــه عن ــا ب ــت ت ــده اس ــا داده ش ــه م ــه ب ــئولیتی ک ــاره مس ۳� درب
ادونتیســت روز هفتــم حقایــق شــگفت انگیــز را بــه دیگــران تعلیــم دهیــم بیاندیشــید� 
ــن  ــم ای ــی را در تعلی ــی و اساس ــش اصل ــد نق ــد و بای ــی توان ــی م ــای محل ــه کلیس چگون
حقایــق بــه دیگــران بــازی کنــد؟ همزمــان، چگونــه کلیســا مــی توانــد محلــی امــن بــرای 
بحــث و گفتگــو در مــورد ایــن حقایــق بــا کســانیکه باشــد ســواالت ســخت و پیچیــده ای 
در مــورد آنهــا دارنــد؟ بــرای ایجــاد فضایــی کــه در آن بتــوان بــه مســائل و ســواالت مهــم 

پرداخــت چــه اقدامــی مــی توانیــد انجــام دهیــد؟ 

4� در کالس، در مــورد تعصبــات فرهنگــی جامعــه ای کــه شــما در آن زندگــی مــی کنیــد 
گفتگــو کنیــد� از چــه راههایــی کلیســای شــما مــی توانــد بــه دیگــران بیامــوزد کــه بــر ایــن 

تعصبــات فائــق آینــد و تعالیــم کتــاب مقــدس را جایگزیــن و ازآنهــا پیــروی کننــد؟ 
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داستانهای ایانداران

ساکت نگاه داشنت دو پر بچه
توسط مارسی ایوانز

سـاکت نگـه داشـن بچـه هـا در کلیسـا یـک چالـش بزرگـی محسـوب می شـد 
وقتـی خواهـرزاده ام، کـه بـا مـواد مخـدر دسـت و پنجـه نرم مـی کـرد، دو پرش 

را بـه مـن و شـوهرم داد.
اُماریـون پنـج سـاله بـه همـراه بـرادرش، دیامونته که شـش سـال داشـت، هیچ 
تجربـه ای در مـورد کلیسـا نداشـتند. پـر از انـرژی بودنـد و عـادت نداشـتند زانـو 
بزننـد و دعـا کننـد. بـه عـالوه، دعای رسـمی در منرب طوالنـی انجام می شـد. وقتی 
دو پربچـه در زمـان دعـا در یکـی از روزهـای سـبت آرام و قرار نداشـتند از خود 
پرسـیدم: »چطـور مـی توانـم آنهـا را سـاکت کنـم؟ در مـورد دعـا چه مـی توانم به 

آنـان بیاموزم؟«
همینکــه ازخــدا بــا گریــه کمــک مــی طلبیــدم، فکــری در ذهنــم جرقــه 
زدخطــور کــرد. چــرا بــه آرامــی بــه همــراه ایــن دو پــر بچــه دعــا نکنــم؟ فــوراً 

ــردم. ــا ک ــه دع رشوع ب
بـا خـود زمزمـه مـی کـردم: »خداونـدا، ممنـون بـه خاطـر مدرسـه دیامونتـه 
واُماریـون، معلمشـان، کفششـان، اسـباب بـازی هایشـان و متـام برکتهایـی که داده 

ای«.آنهـا رسیـع آرام و قـرار گرفتنـد.
گفتم:»خداونـدا لطفـاً بـا مادرشـان باش. او آنهـا را خیلی دوسـت دارد. لطفاً او 
را از مـواد مخـدر رهایـی بـده و امـروز بـه همراهـش بـاش. تـو تنهـا مـی دانی که 
بـه چـه چیـزی نیـاز دارد. دو پربچـه هـم مجذوبانـه گـوش مـی کردنـد. داشـتند 
بـه مادرشـان فکـر مـی کردنـد کـه دلشـان برایـش تنـگ شـده بـود و او را دوسـت 

داشـتند. دعـا در جلـوی کلیسـا ادامه داشـت. 
گفتم:»خداونـدا، لطفـاً بـه همـراه بابـای دیامونتـه بـاش کـه در زنـدان اسـت. 
لطفـاً کاری کـن کـه هـم سـلولی او فـرد خوبـی باشـد. خداونـدا، بـه همـراه پـدر 
اُماریـون بـاش. تـو تنهـا بـه احتیاجاتش واقفـی! اجازه بده تـا بداند کـه همین االن 

همراهـش هسـتی«.
تـا لحظـه ای کـه دعـا در جلـوی کلیسـا متـام شـود دعـا را ادامـه دادم. دو پر 
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بچـه آرام بودنـد و بـه دعـا تـا آخر احرتام گذاشـتند. حتـی یکبار هم بـه آنها نگفتم 
که سـاکت! و آرام باشـید.

سـبت بعـدی، یکبـار دیگـر در زمـان دعـای رسـمی کـه جلـوی کلیسـا بـود بـا 
خواهـرزاده هایـم دعاکـردم. آنهـا بـه آرامـی گـوش کردنـد. دعایـم بـرای آنانی بود 
کـه دوستشـان داشـتند ودر مـورد زندگیشـان بـود. برایشـان مهم بود. هر سـبت با 
آنـان دعـا مـی کـردم تـا اینکـه آنهـا یـاد گرفتنـد تـا در زمـان دعـای رسـمی سـاکت 

شـوند. البتـه، مـا دعایـامن را در خانـه ادامـه دادیـم.
چـه کسـی مـی دانسـت کـه ایـن ایـده باعث شـود کـه  راه حلی شـود تـا  این 
پـر بچـه هـای شـلوغ آرام بگیرند؟ با این راه حـل، خداوند اجـازه داد تا به عنوان 
یـک مبـرش در مهمرتیـن زمینـه بشـارتی، یعنـی خانه مشـغول شـوم. الـن وایت به 
مـا مـی گویـد: » والدیـن حـوزه ماموریت عظیـم خدمتی کـه در پیش رویشـان در 
خانـه مـی باشـد را فرامـوش نکننـد.  هـر مادری مسـئولیت مقدسـی در قبـال خدا 
دارد چـرا کـه خـدا فرزندانـی بـه او سـپرده شـده اسـت.خدا می گوید کـه این پر 
و دخـرت را بگیـر و بـرای مـن تربیـت کن. بـه آنان خصوصیـات کاخی بدهیـد که از 
متیـزی بـرق می زند تا شخصیتشـان جال داده شـود، باشـد تـا در بارگاههای خداوند 

تـا بـه ابـد بدرخشـند« )شـهادتهایی برای کلیسـا، جلد نهـم صفحه ٣۷(.
خـدا نیکوسـت. او بـه مـا ایده هـای خدمتـی ذهنی داده تـا در زمان نیـاز آنها 

را بـکار بربیم. 

مارسـی اوانـس عضـو کلیسـای ادونتیسـت میلتـون اسـت کـه در میلتـون فـری 
واتـر واقـع در ایالـت اُرگان آمریکاسـت.
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۸ – ۱۴ آذر   درس دهم   

آموزش در فنون و علوم

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: رومیـان ۱: ۱۸ تـا ۲۱؛ مزمـور ۱۹: ۱ تـا ۶، ۹۶: ۹؛ پیدایـش ۳: ۶؛ اول 
تیموتائـوس ۶؛ امثـال ۱؛ ایوب ۳۸.

آیـه حفظـی: »آسـان ها جـالل خـدا را بیـان می کننـد و فلک، صنعت دسـت او را نشـان 
مـی دهد« )مزمـور 1۹: 1(�

بـرای مثـال، آیـا تنهـا آیاتـی از کتـاب مقـدس را دسـتچین مـی کنیم تـا آنرا به جنبـه خاصی 
از پزشـکی مـدرن یـا تاریـخ هرن مرتبط سـازیم؟ 

با این کار می توانیم دروس عملی خودمان را با قدرت شگفت انگیز خداوند در خلق جهان 
پیچیده مان، مرتبط بدانیم. اما یک ترکیب ساده از کالم خدا در  یک کتاب درسی تنها بخش 

کوچکی از حقیقت آموزش است، آموزشی که نجات بخش و رستگار کننده است. 
بـرای اینکـه چنیـن آموزشـی واقعـاً عملکـرد داشـته باشـد و بـکار گرفتـه شـود، مـا بـه کالم 
خـدا در تعلیـم هـر رشـته نیـاز داریم، از علوم انسـانی گرفته تا علم زیسـت شناسـی مولکولی. 
بـدون آن، بینـش خـود را نسـبت بـه عظمت خداونـد، اقتدار او بـه عنوان خالق کـه نگهدارنده 
و حافـظ جهـان اسـت از دسـت می دهیم. برای مشـاهده و فهـم دیدگاه خداونـد از چگونگی 
خلقـت هدفمنـد و منظمـش، بایـد از نزدیـک چگونگـی تعلیـم برخـی از رشـته هـای درسـی 

خـاص را مورد بررسـی قـرار دهیم. 
در ایـن هفتـه بـه بررسـی برخـی اصـول می پردازیـم تـا ببینیم که چگونـه مـی توانیم علم 

و هـرن را از دیـدگاه و جهـان بینـی مسـیحی تعلیم دهیم. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۵ آذر – ۵ دسامرب آماده شوید. 
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۹ آذر      یکشنبه      

فقط خداوند
شواهدی از خدای زنده در متام آفرینش او وجود دارد. این اظهارات آنقدر تکرار شده که 
اغلب کلیشه ای شده است. وقتی مثالً، عشق و عالقه خداوند در خلق این جهان که انسان 
دست به ویرانی و آسیب آن زده را در نظر می گیریم، ممکن است با دقت بیشرتی به این 

موضوع بپردازیم که چگونه می توانیم علم و هرن را به بهرتین شکل آن تعلیم دهیم. 
مثـالً دوران بـارداری انسـان را در نظـر بگیریـد. علـم زیسـت شناسـی بـه مـا مـی گویـد 
کـه زندگـی جدیـد و هوشـمند انسـانی از یـک تخمـک بـارور آغـاز میشـود و در طـی ۹ مـاه 
دوران حاملگـی بـه تکامـل می رسـد. در متـام ایـن چرخـه تکامل، نشـانه های وجـود یک خالق 
مهربـان وجـود دارد. محبـت خـدا را مـی تـوان در محلـی کـه جنین در آن در حال رشـد اسـت 
مشـاهده کـرد: درسـت در زیـر رضبانهـای مـداوم قلـب مـادر. بنابرایـن بـا رشـد جنیـن، مـادر 
شـاهد بزرگ تر شـدن شـکم خود اسـت. مادِر منتظر، همیشـه از وجود فرزند خود آگاه اسـت، 

هامنطـور کـه پـدر آسـامنی مـا همیشـه از وجـود فرزنـدان خود آگاه اسـت.      

رومیـان 1: 1۸ تـا ۲1؛ مزمـور 1۹: 1 تـا ۶؛ و نِِحمیـا ۹: ۶ را بخوانیـد� ایـن آیات در خصوص کار 

خداونـد بـه عنوان خالـق ما، چه مـی گویند؟ 

 

حتـی پـس از ۶۰۰۰ سـال از ورود گنـاه و هـزاران سـال پـس از سـیل ویرانگـر دوران نـوح، 
شـواهدی بسـیار قـوی از وجـود خداونـد وجـود دارد، نـه فقـط بـه عنـوان خالـق مـا، بلکـه به 
خاطـر قـدرت، محبـت، نیکویـی و خیرخواهـی ایـن خدا به عنـوان خالق ما. در واقـع، او آنقدر 
مقتـدر اسـت کـه پولـس در رومیـان بـاب ۱: ۱۸ تا ۲۱ این گونـه بیان می کند: »کسـانی که این 
خـدا را نفـی مـی کننـد، در روز قیامـت »هیج عـذر و بهانـه ای« ندارند بخاطر اینکـه به اندازه 
کافـی مـی تـوان از آنچـه کـه او آفریـده اسـت آموخت. بـه عبارت دیگـر، آنها منـی توانند خود 

را بـه جهالـت زده و ادعـای بی گناهـی کنند. 
بـه خصـوص در روزگار و عـرصی کـه بسـیاری از انسـانها بـه جـای آفریـدگار بـه پرسـتش 
ُصنـع پـروردگار روی آورده انـد، چقـدر حیاتـی اسـت که آموزش مسـیحی در زمینـه علم و هرن 
همیشـه از ایـن فرضیـه اسـتفاده کنـد که خـدا آفریدگار و نگهدارنده همه هسـتی اسـت. و در 
آخـر، هـر ایدئولـوژی و پیـش فـرض هایـی کـه خـدا را انکار و یـا در نظر منـی گیرد، مـی تواند 
منجـر بـه گمراهـی و خطـا شـود. امـا کل آمـوزش جهانـی بـرروی فرضیه الحاد بنا شـده اسـت؛ 
آمـوزش مسـیحی نبایـد در دام ایـن تلـه و یـا اصـول مبتنی بر ایـن فرضیه بی خدایـی بیفتد که 

خیلـی زیرکانـه عمـل مـی کنـد. در هر صـورت، انسـان جایز الخطا اسـت.   
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در مـورد شـگفتی و زیبایـی غیـر قابل بـاور این جهان بینیدشـید که همچنـان پس از 
گنـاه ویرانگـر، چشـمگیر و فـوق العاده اسـت� چگونه می توانیم از آن امید و تسـلی 

یابیـم، خصوصـاً در زمانهایـی که در سـختی و مصیبت گرفتار می شـویم؟ 

۱0 آذر      دوشنبه      

زینت قدوسیت

مزمـور بـاب ۹۶: ۹ می گویـد، »خداونـد را در زینیـت قدوسـیت بپرسـتید! ای متامـی زمیـن، از 

حضـور وی بلرزیـد!« چگونـه مفهـوم »زینت قدوسـیت« را می توانیـم درک کنیم؟ این مطلب 

بـرای یـک فرد مسـیحی چه معنایی باید داشـته باشـد و چگونـه بر تعلیم مـا در خصوص علم 

و هـر و زیبایـی کـه اغلب با آن مرتبط اسـت تاثیـر بگذارد؟ 

 

اگرچـه گفتـه شـده اسـت کـه »زیبایـی در نگاه چشـامن بیننده اسـت« ]یعنی این بسـتگی 
بـه طریقـه نـگاه شـام بسـتگی دارد کـه چـه چیـزی را زیبـا و چه چیـزی را نـا زیبا ببینیـد[، مع 
الوصفنبایـد از یـاد بربیـم که در ابتدا چه کسـی این چشـم را آفرید )امثـال ۲۰: ۱۲ را ببینید(. 
بـا ایـن حـال، بایـد مراقب باشـیم که خلقـت را به جای خالق نپرسـتیم )به مطالب روز گذشـته 
مراجـع کنیـد(، از زیبایـی هـای آفرینـش مـی توانیـم دربـاره خـدا و در واقع در مورد عشـق او 
بـه زیبایـی و نیکویـی بیاموزیـم. اگـر دنیـای سـقوط کـرده در گنـاه هنـوز اینقـدر زیبـا به نظر 
می رسـد، چـه کسـی مـی توانـد تصـور کنـد که دنیـا چقدر قبـل از گنـاه زیباتـر بوده اسـت؟ و 

ایـن بـه مـا می آمـوزد کـه خداوند خالـق زیبایی هاسـت. 
مطالعـه و بررسـی علـم و هـرن مـی توانـد و بایـد مـا را به شـناخت صفـات و کُنـه خداوند 
نزدیـک کنـد. از آنجایـی کـه مـا خـود بخشـی از آثار هـرنی و پدیده هـای علمی خدا هسـتیم، 

مـی توانیـم همچنیـن دربـاره هویت شـخصی خود در عیسـی مسـیح بیشـرت بدانیم.
»خـدا از فرزندانـش مـی خواهـد تـا از کارهـای او قدردانـی کننـد و از زیبایی و سـادگی که 
بواسـطه آن خانـه خاکـی مـا را زینـت بخشـیده اسـت، مرور و شـاد باشـند. او عاشـق زیبایی 
اسـت و فراتـر از وجاهـت ظاهـری، زیبایـی شـخصیت را دوسـت دارد. او از مـا میخواهـد تـا 
خلـوص و بـی آالیشـی را همچـون ظرافـت گلهـای خامـوش در خـود پـرورش بدهیم«)اِلن جی 

وایـت، گامهایـی بسـوی نور، صفحـه ۸۵(. 

پیدایـش بـاب ۳: ۶ را بخوانیـد� ایـن آیـه دربـاره اینکـه زیبایـی بـه تنهایـی خوب و یـا مقدس 

نیسـت، چـه می گویـد؟ )نـگاه کنیـد بـه امثـال ۶: ۲۵؛ ۳1: ۳۰(� 
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هامنطـور کـه خداونـد همـه چیز را آفریده اسـت، ما دشـمنی داریم که آنـرا به هم ریخت 
و ضایـع سـاخت. پـس نبایـد جـای تعجب باشـد که زیبایـی و مفاهیـم زیبایی بر علیـه ما بکار 
گرفتـه شـود. بنابرایـن، بـه ویـژه در مورد هرن، آموزش مسـیحی بـر گرفته از کتـاب مقدس، باید 

بـه مـا در فهمیـدن و درک اینکـه همـه زیبایـی ها لزوماً نیکـو و مقدس نیسـتند، کمک کند.

برخی از چیزهای »زیبا« که لزوماً مقدس و نیکو نیستند، کدامند؟ یا، بسته به شرایط، 
برای  نامقدسات شوند، کدامند؟ ما  توانند مبدل به بدی ها و  زیبایی هایی که می 

تشخیص و تعیین این تفاوت ها از چه معیارهایی می توانیم استفاده کنیم؟ 

۱۱ آذر      سه شنبه      

متخصصان در خطا
مـی دانیـم کـه جهـان فراتـراز هـرن و فلسـفه برخوردار اسـت کـه نتوانـد خداونـد را تجلیل 
کند. بسـیاری معتقد هسـتند که مسـیحیان حتی نباید وارد اینگونه قفسـها شـوند. ادونتیسـت 
هـای روز هفتـم بایـد نسـبت به مشـاغل خود کـه در خدمت به پیشـه های خـاص، حامیت از 

موسسـات خـاص، و اسـتفاده از رسـانه خـاص اسـت، مراقب بـوده و دقت نظر باشـند. 

در اول تیموتائـوس بـاب ۶، بـه مـا دسـتورالعمل روشـنی داده شـده مبنـی بر اینکـه از دنباله 

روی چـه چیزهایـی بایـد خـوداری کنیم� بلکـه، همچنین به ما توضیحـات مفصلی در مورد آن 

داده میشـود� پولـس در اول تیموتائـوس ۶: ۹، 1۰، در مـورد کدام حرفه ها هشـدار می دهد؟ 

 

مابقی اول تیموتائوس باب ۶ را بخوانید� پولس از کدام چیزهای کلیدی حایت می کند؟ 

 

بـه اول تیموتائـوس ۶: ۲۰ توجـه کنیـد کـه چگونـه پولس بـر علیه »آنچه که بـه غلط دانش 
نامیـده میشـود« هشـدار مـی دهـد. اگرچه او رشایـط متفاوتی صحبـت می کند، امـا همچنان 
کاربـرد دارد مبنـی بـر اینکـه بـه متامـی اطالعـات، متامی تعالیـم، و متامـی عقاید بیندیشـید، نه 
فقـط بـه زمـان فعلـی بلکـه بـه کل تاریخ برشیـت، که بـدون تردیداشـتباه بـوده انـد. در واقع 

مـردم مـی تواننـد متخصص خطاکاری باشـند. 
قریـب بـه ۲۰۰۰ سـال، بـا ذکاوت تریـن افـراد دنیـا، و متخصصیـن، معتقد بودنـد که زمین 
در مرکـز جهـان ثابـت و بـی حرکـت اسـت، در حالـی کـه همـه سـتارگان و سـیارات آن در 
مدارهـای کامـل مـی چرخیدنـد. از برخـی مسـائل پیچیـده ریاضیـات و علـوم بـرای تاییـد و 
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حامیـت از ایـن عقیـده اسـتفاده می شـد، حتی اگر مشـخص بـود که تقریبـاً همه موارد اشـتباه 
هسـتند. بنابرایـن، مـی توانیـم بگوییـم که ایـن افراد متخصـص در اشـتباه بودند و مسـلامً این 

آمـوزش، »دانـش کـذب« نامیده میشـود. 

بـرای مثـال، امـروزه علـم زیسـت شناسـی مبتنـی بـر ایـن فرضیـه اسـت کـه حیـات 
میلیاردهـا سـال قبـل آغـاز شـد کـه اتفاقـی بـوده و خداونـد در آن دخالتـی نداشـته 
اسـت� در عیـن حـال، بـر اسـاس این آمـوزه، میـزان باورنکردنـی از نوشـتجات علمی، 
پیچیـده، و مفصلـی بوجـود آمـده اسـت� از ایـن مسـئله دربـاره چگونگی در اشـتباه 
بـودن متخصصیـن، چـه می توانیـم بیاموزیم؟ چگونـه این حقیقت مـی تواند آموزش 
مسـیحی را بطـور کلـی و آمـوزه هـای علمـی را بطـور ویـژه تحـت تاثیـر قـرار دهد؟

۱۲ آذر      چهارشنبه      

جهالت و حکمت

امثال باب 1 را بخوانید� این آیات آموزش واقعی مسیحی چه چیزی به ما می آموزد؟ 

 

کتـاب مقـدس در خصـوص جهالـت و حکمـت مقایسـه ای تغییـر ناپذیر دارد. کتـاب امثال 
بـه خوبـی بـه مـا خطـرات رفتار احمقانـه و همنشـینی باافراد نـادان را یادآوری مـی کند. وجه 
متایـز واضـح اسـت: خداوند مشـتاق اسـت کـه مردمـش در پی حکمت باشـند، تا آنـرا اندوخته 

و به فراوانی داشـته باشـد.  
دانشـجویان علـم و هـرن اسـتعدادهای خـود را برای کسـب دانـش بکار می گیرنـد و در پی  
تعالـی و رشـد در مطالعـات و بررسـی هـای خـود هسـتند. آمـوزگاران ایـن رشـته ها نیـز کاری 
مشـابه را انجـام مـی دهنـد. مـا بـه دلیـل دانـش و توانایـی خود مـی توانیـم در اسـتعدادهای 

هـرنی بدرخشـیم و پیرشفتهـای غیـر منتظره علمی باشـیم.   
بـا ایـن وجـود از دیدگاه مسـیحی، دانش علـم و هرن در واقع چه معنایی مـی دهد چنانچه 

در شـناخت فرق بین درسـت و غلط، نیکی و اهریمنی، حقیقت و خطا دخیل نباشـد.
به عنوان مثال، متام آنچه که باید انجام داد، اینست که کمی در مورد زندگی برخی از کسانیکه 
و  مهارت  داشن  دید،  تا  خواند  آیند،  می  حساب  به  جهان  دانشمندان  و  هرنمندان  بزرگرتین 
استعدادهای شگفت انگیز به معنای داشن یک زندگی روحانی و نیکو نیست. همچنین می توان 
دلیل آورد که دانشمندان بزرگی در کار ساخت سالح های بیولوژیکی یا شیمیایی برای کشتار 
جمعی رشکت داشته اند، شاید آنها بسیار تحصیل کرده و با استعداد باشند، اما مثره کار آنها 

چیست؟ هامنطور که قبالً گفته شد، دانش به خودی خود، لزوماً چیز خوبی نیست.
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امثـال 1: ۷ را بخوانیـد� چگونـه ایـن آیـه نشـان مـی دهـد کـه کلیـد اصلـی آمـوزش واقعـی 

مسـیحی چیسـت؟ 

 

یکی از برندگان جوایز نوبل، یک ملحد، مردی که جهان و نیروهای فیزیکی ماوراء آن 
را مطالعه و بررسی می کند، نوشته است: »هر چقدر جهان بیشتر قابل فهم شود، به 
همان اندازه بی اهمیت تر به نظر می رسد«� این چه چیزی را به ما می گوید، اینکه 
دانش به خودی خود نه تنها می تواند مهمل باشد، بلکه حتی بدتر از آن می تواند 

منجر به خطایی فاحش و ناخوشایندی شود؟ 

۱۳ آذر      پنجشنبه      

پروردگار پاسخ ایوب را می دهد

ایـوب بـاب ۳۸ را بخوانیـد� ایـن آیات درباره خداونـد، نه تنها به عنوان خالـق، بلکه به عنوان 

محافـظ و نگهدارنـده کل حیـات، بـه ما چـه می آموزند؟ ایـن حقیقت مهم بـر چگونگی درک 

مـا از علـم و هر چه تاثیری مـی گذارند؟  

 

 

بسـیاری تعلیـم مـی دهنـد کـه مـاده دارای قـدرت حیاتبخـش اسـت، کـه خواص ویـژه ای 
را بـه آن مـاده مـی دهـد، و پـس از آن از بیـن منـی رود و از طریـق انـرژی ذاتـی خـود عمـل 
مـی کنـد؛ و اینکـه اقدامـات طبیعـت مطابـق بـا قوانین ثابـت عملـی و هدایت می شـوند، که 
خداونـد، خـود منـی توانـد در آن دخالـت کنـد، ایـن یـک دانـش نادرسـت و غلـط اسـت و بـر 
اسـاس کالم خـدا مانـدگار نیسـت. طبیعت مخلوق و خـادم خالق خود می باشـد ....... طبیعت 
بـر وجـود یـک خالـق هوشـمند، حـی و حـارض، و یـک انـرژی فعـال شـهادت می دهـد، که در 
قوانیـن آن و از طریـق آن  قوانیـن در کار اسـت و عمـل مـی کنـد. در طبیعـت حضـور و کار 
مـداوم پـدر و پـر آشـکار اسـت. مسـیح مـی فرمایـد: پدرم هنـوز کار مـی کند و مـن هم کار 

مـی کنـم )یوحنـا ۵: ۱۷(« )اِلـن جـی وایـت، انبیا و مشـایخ، صفحـه ۱۱۴(.  
متاسـفانه، هامنطـور کـه قبـالً گفته شـد، بسـیاری از علـوم براسـاس پیش فرضیـات الحادی 
و مـادی گرایـی عمـل مـی کننـد. بنابرایـن، این بـدان معناسـت که یک دانشـمند مـی تواند به 
چیـزی بیـش از زیبایـی، پیچیدگـی، و حتـی بیـش از زیبایـی و پیچیدگـی هـر دو در کنـار هـم، 
توجـه کنـد، و بـا اینحـال ادعـا کنـد که همـه چیز بطـور اتفاقـی و تصادفی بوجود آمده اسـت، 

بـدون هیـچ اندیشـه قبلـی و یا نیـت و قصـدی در پس آن. 



1۰۰

در حقیقـت ایـن هـامن چیـزی اسـت کـه علـم در متامـی زمـان مدعـی آن اسـت. اینگونـه 
توضیـح داده شـده کـه حیـات بـرروی زمیـن، بـا متـام زیبایـی و پیچیدگـی آن، از پروانـه هـا تـا 
انسـانها، چیـزی نیسـت جـز مواد شـیمیایی کـه میلیاردها سـال پیش بصـورت اتفاقـی منجر به 
شـکل گرفـن حیاتـی سـاده ای شـده انـد کـه از طریـق جهـش تصادفـی و انتخـاب طبیعـی بـه 

چیـزی تکامـل یافـت کـه زندگـی مـی کنـد و حرکـت مـی کنـد و امـروز نفس می کشـد. 
علـم، هامنطـور کـه االن شـکل یافته، اسـتدالل می کند کـه ایده یک خالـق فراطبیعی »غیر 
علمـی« اسـت، از آنجایـی کـه منـی توان آنـرا بطور علمـی آزمایش کـرد، بنابراین، ایـن مفهومی 
اسـت کـه علـم منـی توانـد بـه آن بپـردازد. ایـن پیـش فرضیـه چیـزی نیسـت کـه خود علـم آنرا 
تعلیـم دهـد)در حقیقـت، بـه نظـر می رسـد کـه علـم مخالـف ایـرنا آمـوزش مـی دهـد: متـام 
زیبایـی و پیچیدگـی هـای جهـان، حکایـت و اشـاره بـه یـک خالق دارنـد( و برعکـس، موضعی 

فلسـفی توسـط خـود دانشـمندان بـه رسـته تحمیل گردیده اسـت. 
بـه هـر حـال، مشـکل اینسـت که کتـاب مقدس تعلیـم می دهد کـه خدا نه تنهـا همه چیز 
را خلـق کـرده اسـت، بلکـه او حافـظ و نگهدارنـده آنهـم می باشـد. این بدان معناسـت که هر 
تعلیـم واقعـی مسـیحی در علـم بایـد کامالً متفـاوت از فرضیـات علمی و آنچه علـم بطور کلی 
ادعـا مـی کنـد، باشـد. بناچـار، در ایـن میـان تضادهایـی خطـور می کند بـه خصـوص وقتی به 

رسچشـمه و منشـاء آن پرداخته می شـود.     

۱۴ شهریور       جمعه      

تفکـری فراتـر: دو دلیـل وجـود دارد کـه چـرا علـم کـه در بسـیاری از مـوارد اسـتداللهای 
درسـتی دارد در مـورد منشـا و مبـداً پیدایـش دچـار خطـا و اشـتباه مـی شـود: نخسـت، علـم، که 
جهـان طبیعـی را مـورد مطالعـه قرار می دهد، فقط باید پاسـخ سـؤاالت خـود را در دنیای طبیعی 
جسـتجو کنـد؛ دوم، علـم فـرض مـی کند کـه قوانین باید ثابـت مبانند. بـا اینحال، هـر دو وقتی به 

رسچشـمه و مبـداً حیـات می رسـند دچـار خطا می شـوند.      
اولیـن مـورد را در نظـر بگیریـد، که بـرای وقایع طبیعی نیاز بـه دالیل طبیعی اسـت. این برای 
ردیابـی علـت طوفـان خـوب اسـت، امـا این وخمیمرت اسـت اگـر علل و منشـاء آن  بـی اهمیت و 
بـی ارزش تلقـی شـود »در ابتـدا، خـدا آسـامن ها و زمیـن را آفریـد« )پیدایـش ۱: ۱(. چـه چیـزی را 
علـم مـی توانـد در مـواردی کـه ذات فرا طبیعی را انکار می کند، به ما بیاموزد که منشـاء و ریشـه 

هـای آن کامـالً فرا طبیعی بـوده اند؟ 
و پایـداری و ثبـات طبیعـت؟ به نظر می رسـد که عقالنی اسـت، در حالیکه، رومیـان ۵: ۱۲ می 
گوید:»گنـاه بـه وسـیله یـک انسـان وارد جهان شـد و ایـن گناه، مرگ را بـه همـراه آورد. در نتیجه، 
چـون همـه گنـاه کردنـد مـرگ همـه را در برگرفـت«، مفروض مـی دارد که فضـا و رشایط محیطی 
ماننـد قبـل ادامـه منـی یابـد، و از نظـر کیفـی متفـاوت بـوده و هیچ چیزی را شـکل منـی دهد که 

اکنـون علم بـا آن مقابلـه می کند.
دنیایـی کـه مـرگ در آن وجود نداشـت بشـدت از آنچه کـه امروز مطالعه کردیـم متفاوت بود 
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و فـرض بـر اینکـه  آنهـا خیلـی بـا هم مشـابه بودند وقتی که چنین نیسـتند نیز مـی تواند به خطا 
شود. منتهی 

از ایـرنو، علـم بـه ایـن دلیـل اشـتباه مـی کنـد کـه دو جنبـه مهـم آفرینـش را انـکار مـی کنـد: 
نیروهـای فـوق طبیعـی در پـس آن و عـدم تجانـس بنیـادی فیزیکـی بیـن خلقـت اصلی]اولیه[ با 

آنچـه کـه در حـال حـارض در برابـر ماسـت.  

سؤاالتی برای بحث
1� در کالس درس، در مــورد مســئله زیبایــی گفتگــو کنیــد� زیبایــی چیســت؟ چگونــه آنــرا 
توصیــف مــی کنیــد؟ چگونــه ممکــن اســت یــک مســیحی زیبایــی را متفــاوت از یــک غیــر 

مســیحی تعریــف و درک کنــد؟ 

۲� مســیح مــی توانســت بــه عنــوان یــک دانشــمند برجســته بــه ایــن کــره خاکــی بیاییــد، 
ــده  ــک نوازن ــت ی ــی توانس ــد� او م ــگامانه او باش ــی پیش ــرای بررس ــی ب ــخی بزرگ ــا پاس ت
موســیقی مشــهور باشــد� در عــوض، او آمــد تــا بــه عنــوان یــک صنعتگــر فروتــن، تعلیــم 
ــم داد و  ــی تعلی ــرد عام ــک ف ــوان ی ــه عن ــا او ب ــت، ام ــور داش ــت حض ــد� او در خلق ده
خدمــات خــود را بــا تواضــع بــه انجــام رســانید� هــر زمانــی کــه در موقعیــت تعلیمــی و 
حرفــه ای خــود قــرار مــی گیریــم، چگونــه ایــن مســئله مــا را ترغیــب و تشــویق مــی کنــد؟

۳� گرچــه همــه مســیحیان بــرای تعلیــم در مــدارس فراخوانــده نمــی شــوند، اما مســیحیان 
ــه بــه  ــا کامــالً ناآگاهان ــا کالم و اعمالشــان، چــه از روی قصــد و ی مــی تواننــد همیشــه ب
دیگــران تعلیــم دهنــد� بــه همیــن دلیــل، چــه عــادت هایــی را بایــد یــک مســیحی، چــه بــه 

عنــوان شــاگرد مســیح و یــا بــه عنــوان معلــم دنیــا، ترویــج و پــرورش دهــد؟  
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داستانهای ایانداران

امیدی عظیم در مطب دکرت
توسط اندرو مک چسنی

یـک رسی از تغییـرات بـزرگ در زندگـی منجـر بـه ایجـاد مشـکالتی بـرای هلنا 
ایبـورا شـد کـه در شـهر پاریس کشـور فرانسـه زندگی می کـرد. او پـس از آنکه دو 
فرزنـدش را بـزرگ کـرد مـادرش را از دسـت داد. بـا امیـد اینکـه چیـزی جدیـد در 
زندگـی اش انجـام داده باشـد یـک شـغلی را در یـک مغـازه شـیک پیـدا کـرد. امـا 
بعدهـا از یـک ناراحتـی پـا رنـج بـرد کـه رضوری بـود تـا بـر روی آن عمـل جراحی 
صـورت گیـرد. پـس از عمـل جراحـی، او مـی بایسـت بـه طـور مرتـب بـه مطـب 

پزشـک مراجعـه مـی منـود تـا پایـش مـورد آزمایـش قـرار گیرد.
در یکــی از مراجعاتــی کــه بــه مطــب دکــرت داشــت کتــاب کوچکــی را دیــد کــه  
بــر روی میــز اتــاق انتظــار بــود. عنــون کتــاب کــه »امیــد عظیــم« نــام داشــت او 

را صــدا مــی زد.
هلنا با خود اندیشید: »این دقیقا آن چیزی است که به آن احتیاج دارم!«

وقتـی بـه خانـه بازگشـت، هلنـا کتاب»امیـد عظیـم« را هـامن روزصفحـه بـه 
صفحـه خوانـد. او مجـذوب مطالبـی شـد کـه راجع به وضعیـت زمیـن در روزهای 
آخـر و بازگشـت عیسـی نوشـته شـده بـود. اومطمـن شـد که دیـدن این کتـاب بر 

روی میـز سـالن انتظـار تصادفـی نبود.
او یادداشـتی را در کتـاب »امیـد عظیـم« دیـد کـه برگزیـده ای از یـک کتـاب 
بزرگـرت بـه نـام »نـربد عظیـم« بـود و باعـث شـد تـا بـه طـرف جلـد کامـل کتـاب 
کشـیده شـود. او از طریـق اینرتنـت و خریـد آنالیـن، کتـاب الـن جی وایـت به نام 
»نـربد عظیـم« را سـفارش داد. او همچنیـن یـک نوشـته دیگـر بـا عنـوان »کلیسـای 

ادونتیسـت روز هفتـم« را دیـد. او بـا ایـن شـاخه مسـیحی آشـنایی نداشـت.
امـا او بـه خاطـر آورد کـه یـک مادربـزرگ فقیدی داشـت که در اواخـر عمرش 

ادونتیسـت  شـده بـود. آنها همدیگـر را هرگزندیـده بودند.
هلنـا تصمیـم گرفـت تا کتـاب مقدس را نیـز بعداً بخوانـد. او با خود اندیشـید: 
»بعـد از امتـام ایـن کتـاب، من قطعاً بایـد کتاب مقدس را نیز بخوانم«.  او سـواالت 
زیـادی راجـع بـه زندگـی اش داشـت امـا منـی دانسـت کـه در کجای کتـاب مقدس 
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مـی توانـد پاسـخهایش را بیابـد. او احسـاس کـرد که مهـارت الزم را ندارد یـا ناآگاه 
اسـت. سـپس او بـه خاطـرآورد که مادربزرگش پـس از آنکه کتاب مقـدس را با یک 
شـبان ادونتیسـت  خوانده بود، ادونتیسـت شـده بود. او نیاز داشـت تا یک شـبان 

ادونتیسـت  را پیـدا کند.
بـا تحقیـق در اینرتنـت، او یـک کلیسـای ادونتیسـت را یافـت و دروس کتـاب 
مقـدس را دو بـار در هفتـه بـا شـبانی کـه آنـرا تعلیم مـی داد آغاز کرد. با گذشـت 
ماههـا، او سـبت روز هفتـم و تعمیـد آب را آموخت. او و شـوهرش تعمید گرفتند.

هلنــا هیــچ منــی دانســت کــه چــه کســی آن کتــاب »امیــد عظیــم« را درســالن 
انتظــار دکــرت گذاشــته بــود، امــا مــی دانســت کــه کتــاب متعلــق بــه پزشــک نبــود؛ 
ــای  ــخه ه ــس نس ــارس پاری ــروز او دررست ــود. ام ــت  نب ــک ادونتیس ــون آن پزش چ
ــای ۵۶  ــذارد. هلن ــی گ ــکان م ــار پزش ــالنهای انتظ ــم« را در س ــد عظی ــاب »امی کت
ســاله گفــت: »خیلــی سپاســگزارم کــه بــا ایــن کتــاب روبــرو شــدم. مــن متقاعــد 
شــده ام کــه تصادفــی نبــود. اعتــامد بــه نفــس بیشــرتی پیــدا کــرده ام و راه درازی 
را بــا خوانــدن کتــاب مقــدس و نوشــته هــای الــن جــی وایــت دارم. خــدا برنامــه 

ای داشــت. مــن کلیســایم را دوســت دارم.«

بـه خاطـر هدایـای مدرسـه سـبت که بـرای انتشـار خرب خـوش از طریـق کتابها 
و دیگـر منابع سپاسـگزاریم.
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۱۵ تا ۲۱ آذر   درس یازدهم   

مسیحیان و کار

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: پیدایـش ۳: ۱۹؛ تثنیـه ۱۶: ۱۵؛ خـروج ۲۵: ۱0-۳0: ۳۸؛ غالطیـان ۵: 

۲۲ تـا ۲۶؛ جامعـه ۹: ۱0؛ اول قرنتیـان ۱0: ۳۱.

آیـه حفظـی: »بنابرایـن ای بـرادران عزیـز مـن، پابرجا و اسـتوار مبانیـد� همیشـه در كار و 
خدمـت خداونـد مشـغول باشـید؛ زیـرا می دانیـد كـه زحـات شـا در خدمـت او بی نتیجـه 

نخواهـد بـود«)اول قرنتیـان 1۵: ۵۸(�

کار ایـده خداونـد اسـت. در دنیـای ایـده ال قبـل از گنـاه، خداونـد وظیفـه مراقبـت از بـاغ 
عـدن را بـه آدم و حـوا سـپرد )پیدایـش ۲: ۱۵(. آنـان ماننـد خالـق خـود، در شـامئل او آفریـده 
شـده بودنـد، و  قـرار بـود در کار خالقانـه و خدمتی محبانـه بکار گرفته شـوند. یعنی، حتی در 
جهـان قبـل از گنـاه، دنیایـی بـدون گنـاه و مـرگ و رنـج، برشیت موظف شـده بود تـا کار کند.  
از مـا در ایـن »مـدت بیـن دو دوره« )دوره بعـد از دنیـای ایده ال و پیـش از اینکه آن یگانه 
موعـود بیایـد(، دعـوت شـده اسـت تا کار را بـه عنوان یکی از بـرکات خداوند در نظـر بگیریم. 
در بیـن یهودیـان، بـه متـام کـودکان حرفـه ای آموخته می شـد. در حقیقـت، گفته شـده بود که 

اگـر پـدری بـه پر خود حرفـه ای نیامـوزد، او را بزهکار بـار خواهد آورد.  
در همیـن حـال، عیسـی، پـر خـدا، سـالهای زیـادی را بـه عنـوان یـک پیشـه ور ماهـر بـا 
درسـتکاری رصف منـود و اراده پـدر آسـامنی خویـش را بجـای آورد، و احتـامالً اسـباب و لـوازم 

خانگـی و کشـاورزی مـورد نیـاز اهالـی نـارصه را فراهـم مـی آورد. )مرقـس ۶: ۳(.
ایـن هـم بخشـی از آمـوزش و آمـاده سـازی او بـرای رسـالتی بـود کـه در پیـش رو داشـت. 
پولـس رسـول مطمئنـاً هامنطـور کـه کار خداونـد را انجـام مـی داد، در کنـار اکیال و پریسـکیال 
بـرای یکسـال و نیـم بـه عنـوان خیمه دوز مشـغول بکار بود، هر سـبت به کنیسـه مـی رفت و 
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در آنجـا صحبـت مـی کـرد و می کوشـید تـا یهودیـان و یونانیان را متقاعد سـازد )اعـامل ۱۸: ۱ 
تـا ۴؛ دوم تسـالونیکیان ۳: ۸ تـا ۱۲(. درایـن هفتـه به کلیه سـؤاالت در خصـوص کار و نقش آن 

در آمـوزش مسـیحی خواهیـم پرداخت.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۲ آذر – ۱۲ دسامرب آماده شوید. 

۱۶ آذر      یکشنبه      

بسیاری از جنبه های کار
»می دانـم کـه آدمیـان را چیـزی بهـرت از آن نیسـت کـه مادام که زنده اند، شـادمان باشـند و 
نیکـی کننـد، و اینکـه هـر یـک بخورنـد و بنوشـند و از دسـرتنج خویش خرسـند باشـند، که این 

موهبِت خداسـت« )جامعـه ۳: ۱۲، ۱۳(. 
»کار« Work، واژه ای با ریشه انگلو- ساکسون، و عاری از پیرایه و تجمالت است. در زبان 
انگلیسـی یک واژه سـیالبی اسـت، با این وجود از معانی احتاملی بسـیاری برخوردار اسـت. ما 
از روی نیـاز کار مـی کنیـم تـا خوراکی را بر رس سـفره های خـود بیاوریم، صورتحسـابهای خود 
را پرداخـت کنیـم و بـرای روز مبـادا در زندگـی پـس انـداز کنیـم. از دسـت دادن شـغل اغلـب 

بدتـر از کنـار آمدن با وضعیت نامسـاعد کاری اسـت. 
کار مـی توانـد احسـاس ارزشـمند بـودن را بـه فـرد بدهـد. کار روشـی متـداول برای پاسـخ 
بـه ایـن سؤاالسـت کـه: »شـام چـکاره هسـتید؟« ، یـا حتـی »شـام چـه کسـی هسـتید؟« بیشـرت 
بازنشسـتگان بطـور پـاره وقـت تا زمانی که قادر باشـند، خـواه بصورت حقوق بگیـر یا بصورت 
داوطلبانـه کار مـی کنند. هر روز صبح، داشـن شـغل مـی تواند دلیلی برای برخاسـن از خواب 

باشـد. دادن شـغل بـه یـک نوجـوان می توانـد از پدیـد آمدن یک بزهـکار جلوگیـری کند.   

پیدایـش ۳: 1۹ را بخوانیـد� پیـش زمینـه ایـن آیـه چیسـت، و در مورد جنبه دیگـر کار، حداقل 

بـرای برخـی از افراد، چـه می گوید؟ 

 

پـس از سـقوط تغییـری ناگهانـی در کار صـورت می گیرد کـه با کار قبل از سـقوط متفاوت 
بـوده اسـت.  آیـه فـوق بـه جنبه دیگـری از کار بعـد از گناه اشـاره دارد. برای برخـی، کار فقط 
بـه معنـای رنـج و زحمـت روزانه اسـت که با مرگ بـه پایان می رسـد. آنها در کارهایی اشـتغال 
دارنـد کـه از آن بیزارنـد، و بـا اینکـه هنـوز سـامل و جـوان هسـتند ولـی در آرزوی بازنشسـتگی 
مـی باشـند. بـرای برخـی دیگـر، کار حتـی می توانـد متام زندگـی آنان باشـد و تبدیل بـه دلیلی 
بـرای حیـات آنـان شـود، حتـی منشـاء همـه جانبـه شناسـایی هویـت فـرد باشـد. این افـراد به 
دور از کارشـان، احسـاس افردگـی و یـا آشـفتگی مـی کنند، مطمن نیسـتند کـه در زندگی چه 
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کاری انجـام دهنـد یـا بـه کجـا پنـاه بربند. در دوران بازنشسـتگی، ممکن اسـت از نظر جسـمی 
و روحـی آسـیب ببیننـد، و اغلـب دچـار مرگ زودرس می شـوند. 

مسـیحیان بایـد بیاموزنـد، تـا بـه طریقی کـه اراده خداوند اسـت کار کننـد. کار چیزی بیش 
از یک رضورت اقتصادی می باشـد و انسـان چیزی بیش از یک کارگر اسـت. بدرسـتی می توان 
فهمیـد کـه زندگـی کاری فـرد طریقـی بـرای خدمـت و بیانگر رابطه شـخص با پروردگار اسـت. 
بخشـی از وظیفـه یـک معلـم کمـک بـه دانش آمـوزان در یافـن کاری اسـت که اسـتعدادها و 

عالیـق خـدادادی آنهـا برای رفـع نیازهای جهـان در آن بکار گرفته شـود.   

شــما چــکاری انجــام مــی دهیــد؟ یعنــی، بــا زندگــی خــود چــه مــی کنیــد، و چگونــه 
مــی توانیــد بــا انجــام آن نــام خداونــد را بهتــر جــالل دهیــد؟ 

۱۷ آذر      دوشنبه      

کار و پرورش
شـغل یـا کار بـا »انجـام« زندگـی رس و کار دارد. حتـی افرادی با مشـاغل ذهنـی، در آخر به 

گونـه ای کار بدنـی انجـام مـی دهنـد، حتی اگر با فشـار بـر کلیدهای کامپیوتر باشـد.

آیات ذیل در مورد بکارگیری »دست ها« به عنوان یک مناد چه چیزی به ما می آموزد؟

تثنیه 1۶: 1۵  

جامعه ۹: 1۰  

امثال ۲1: ۲۵  

ارمیا 1: 1۶  

خداونـد مثـره»کار دسـت هایـامن« را بـه مـا بر مـی گرداند تا با کار و کوشـش خـود کامروا 
شـویم )امثـال ۱۰: ۴؛ ۱۲: ۱۴(. در روانشناسـی، »خـود کفائـی« عقیـده ای را توصیـف مـی کند 
کـه هر شـخص توانایی دسـتیابی و رسـیدن به چیزی هدفمنـد را در زندگـی دارد. خودکفائی با 
تکـرار آن افزایـش منـی یابـد کـه بگوئیـم »مـن فکر می کنـم، می توانـم! من فکر مـی کنم، می 

توانـم!« در واقـع، فقـط انجـام کار باعـث پرورش و رشـد این حس می شـود. 
در حالـی کـه »عمـل دسـتهای مـا« برکـت خداونـد بـرای ماسـت )مزمـور ۹۰: ۱۷( و بـه مـا 
اجـازه مـی دهـد تـا زندگـی با مفهومی داشـته باشـیم، هـدف غایـی خداوند اینسـت که »عمل 
دسـتهای مـا«  باعـث برکـت دیگـران شـود. پولـس مـی نویسـد کـه مـا بایـد کار کنیم، بـا انجام 
کارهـای مفیـدی کـه بـا دسـتان خود انجـام می دهیم، بـه امید خداونـد چیزی برای به اشـرتاک 

گذاشـن بـا دیگـران خواهیـم داشـت. مطمئنـاً، پولـس با آن اصـل زندگی کرده اسـت: 
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»خـود می دانیـد کـه به دسـت خویـش، نیازهای خـود و همراهانم را فراهم کـرده ام. از هر 
لحـاظ بـه شـام نشـان داده ام کـه باید چنین سـخت کار کنیـم تا بتوانیـم ضعیفان را دسـتگیری 
مناییـم، و سـخنان خـود خداونـْد عیسـی را بـه یـاد داشـته باشـیم کـه فرمـود: دادن از گرفـن 

فرخنده تـر اسـت« )اعـامل ۲۰: ۳۴، ۳۵(.
دعـای سـاده نِِحمیـا بایـد دعـای مـا هـم باشـد: »پس حـال خدایـا، دسـتهای مرا قوی سـاز« 

)نِِحمیـا ۶: ۹(. 

ــد از کار  ــی مــی توانی ــد؟ از چــه راههای ــه شــغل خــود داری چــه نگرشــی نســبت ب
ــرای دیگــران باشــد؟ ــا برکــت بیشــتری ب ــد ت خــود اســتفاده کنی

۱۸ آذر      سه شنبه      

کار و تعالی

خـروج بـاب ۲۵ آیـه 1۰ تـا بـاب ۳۰ آیـه ۳۸ را مـرور کنیـد� هنگامیکـه خداونـد از موسـی 

خواسـت تـا خیمـه عبـادت را برپـا کنـد، چقـدر دقیـق و جزئـی نگـر بـود؟ ایـن آیـه در مـورد 

شـخصیت خداونـد چـه مـی گویـد؟ 

 

توانسـت  مـی  موسـی  بسـازد،  او«  »بـرای  ای  خیمـه  تـا  گفـت  موسـی  بـه  خـدا  وقتـی 
بگوید،»پـروردگارا، اشـکال نـدارد! مـن از ۴۰ سـال پیـش از زمانـی کـه از مـرص گریختـم، خیمه 
هـا را برپـا کـرده ام ..... فقـط لحظـه ای بـه مـن فرصـت بـده تـا آنـرا انجـام دهم!«. بـرای هر 
مـردی کـه در فرهنـگ نیمـه چـادر نشـین مدیانـی هـا زندگـی مـی کـرد، برپایـی چـادر کاری 
سـاده و آسـان بـود کـه هـر روز آنـرا انجـام مـی دادنـد. او مـی توانسـت ایـن کار را چشـم 
بسـته و ناخـودآگاه انجـام دهـد، بـا اینکـه بـه مسـایل مهمـرتی فکـر مـی کـرد. امـا آنچـه کـه 
موسـی انتظـار آنـرا نداشـت، مجموعـه از نقشـه ها با جزئیات بود)که با سـاختار بسـیار سـاده 
معـامری تفـاوت داشـت(، مضـاف بـر اینکه یک لیسـت طویـل از »نحـوه طریقه سـاخت« هر 
قطعـه از اثاثیـه و وسـایل داخـل آن و همچنیـن در مـورد جامـه هـای کاهنان، نزدیـک به ۱۵۰ 
دسـتورالعمل دقیق و رشح جزء به جزء به او داده شـد. برای سـاخن یک خیمه سـاده، موسـی 
بایـد از رونـد مونتـاژ هفـت مرحلـه ای پیـروی  و آنـرا بـه انجام رسـاند )خـروج ۲۵: ۲۳ تا ۳۰(.

توجـه بـه جزییاتـی کـه خداونـد در سـاخن سـاختامن خیمـه خـود )و همچنیـن بعـداً در 
دسـتورالعمل آییـن هـای قربانـی(، بیانگـر تعالـی روح برتـر اوسـت، کـه مشـتاق بـه ایجاد هر 
چیـز در حـد کـامل و شـاهکار آن اسـت و بـه کمـرت از آن راضـی منی شـود. مـواد و مصالح بکار 
رفتـه از باالتریـن کیفیـت برخـوردار بودنـد،  طراحـی آن بـی عیـب و نقـص بـود، و در نتیجـه 
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کاری بـی نظیـر بـه انجام رسـید، پیام خداوند در اینجا شـفاف و روشـن اسـت: »بـرای خداوند، 
کار رسرسی و بـی کیفیـت قابـل پذیـرش نیسـت«. 

بـا اینحـال، اگرچـه بـه نظـر مـی رسـید کـه ایـن معیارهـا در سـطح باالیـی بوده انـد، امـا، 
ایـن خـود خـدا بـود کـه نـه تنهـا عـزم و انگیـزه را ایجاد مـی کرد، بلکـه منابـع انسـانی را برای 
دسـتیابی مهیـا مـی منـود. مـا در خـروج ۳۱: ۱ تـا ۶، ۳۵: ۳۰ تـا ۳۶ مـی خوانیـم کـه خـدا خـود 
مهارتهـای الزم را بـه افـراد داده اسـت. ایـن مـردان »با روح خدا پر شـده بودنـد«، و همۀ افراد 
ماهـری بودنـد کـه خداونـد بدیشـان مهـارت و فهـم بخشـیده اسـت تـا بداننـد چگونـه بایـد 
کارهـای مربـوط بـه بنای قُـدس را انجام دهنـد، باید درسـت مطابق آنچه خداونـد فرمان داده 
اسـت ایـن کار را بـه انجـام رسـانند« )خـروج ۳۶: ۱(. عـالوه بـر آن، بـه دو اسـتاد طراحـی نیـز 
»توانایـی بخشـیده شـده بـود که بـه دیگران تعلیم دهنـد« )خروج ۳۵: ۳۴(. تـا حاصل دانش و 
مهـارت آنهـا همچنـان در جامـع ارسائیـل پایـدار مباند. اگرچه ایـن دو فرد در داسـتان به عنوان 
رهـربان برگزیـده خداونـد معرفـی مـی شـوند، افـراد دیگری هـم عطایـای مشـابهی را دریافت  

مـی کننـد تـا در ایـن کار بـه آنان ملحـق می شـوند )خـروج ۳۶: ۲(. 
بنابرایـن، بخاطـر اینکـه انسـان موجـودی سـقوط کـرده و گناهـکار اسـت، عـذر و بهانـه 
موجهـی  نیسـت تـا در عـوض نهایـت ایثارگـری، کـم کاری از خـود نشـان دهیـم. خـدا از مـا 
انتظـار دارد کـه همیشـه بـه بهرتیـن وجـه ممکن وظایف خـود را انجـام دهیم، و اسـتعدادها، 

مهـارت هـا، وقـت و آموختـه هایـامن را بخوبـی بـرای مقاصـد عالـی بـکار گیـرم.   

۱۹ آذر      چهارشنبه      

کار و روحانیت
»اگر به روح زیست می کنیم، به روح نیز رفتار کنیم«  )غالطیان ۵: ۲۵(. کار و معنویت 
الینفک می باشند. مسیحیت جامه ای نیست که آنرا پوشید یا در آورد در حینی که خلق و 
خوی فرد تغییر می کند یا از مراحل مختلف زندگی عبور می کند. در عوض، مسیحیت خلقت 
تازه ای است که در هر بُعدی از زندگی او از جمله کار و حرفه فرد، خود را آشکار می سازد.  

غالطیـان بـاب ۵: ۲۲ تـا ۲۶ را بخوانیـد� مثـرات روح کـه در اینجـا پولس آنـرا توصیف می کند، 

و شـا و حرفـه تـان را نیـز توصیف می کنـد، کدامند؟  

 

فرهنـگ لغـات ترشیحـی  واژه های عهد جدیـد، فرد »روحانی« را به عنوان کسـی توصیف 
مـی کنـد کـه »مثـرات روح القـدس در او تجلـی پیدا می کنـد« توصیف می کند. از ایرنو، شـاید 
بـه ایـن نتیجـه برسـیم کـه ما انسـانها از طریـق ارتباطامن بـا مسـیح در متام جنبه هـای زندگی 

خـود هامننـد ایامنداران عمـل خواهیم کرد. 
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بیامر در بیامرسـتان فلوریدا بسـرتی و در رُشُف موت بود و دوسـت صمیمی او شـب را در 
کنـار او گذرانـد. پرسـتاران مرتـب بـرای مراقبت از بیامر و رفـع نیازهای او بـه درون اتاق رفت 
و آمـد داشـتند. بـه دنبـال رفـت و آمدهـای پرسـتاران رس صحبت میان آنان باز شـد، و دوسـت 
بیـامر از پرسـتاران پرسـید کـه در کجـا آموزش دیده اند. بسـیاری پاسـخ دادند که آنـان در کالج 

بیامرسـتان فلوریدا تحصیـل کرده اند.
ایـن مسـئله تاثیـر زیـادی بـرروی دوسـت بیـامر گذاشـت. او چندین بـار از آن کالـج دیدار 
کـرد تـا از نزدیـک شـاهد آنچـه در آنجـا انجام میشـود، باشـد. چرا؟ زیـرا او به همـه گفته بود، 
بـه نظـر می رسـد پرسـتارانی کـه در آن کالـج آمـوزش دیـده انـد بیشـرت از کسـانیکه در جاهای 
دیگـر آمـوزش دیـده انـد، بـا محبت تـر و مهربان تر از دوسـت بیـامر در حال مـرگ او مراقبت 
مـی کننـد. یعنـی، او قـادر بـود از رفتار آنان نسـبت به دوسـت بیامر در حال مرگش، تشـخیص 

دهـد کـه  تفـاوت بزرگـی میان آنـان با دیگر پرسـتاران وجـود دارد.
و  داد  انجام  آن  دانشکده و همینطور رسالت  در مورد  را  بسیاری  تحقیقات  او  بنابراین، 
رسانجام هدیه ای به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ دالر به کالج برای آموزش پرستاران بیشرت هامنند کسانی 

که او کار و عمل آنان را دیده بود، اختصاص داد. بله، روحانیت طریقی برای حیات است.

ــان نشــان مــی  ــه شــما روحانیــت خــود را در کارهــای روزمــره زندگــی خودت چگون
دهیــد؟ چگونــه آنــرا بیــان مــی کنیــد ) زیــرا، در نهایــت، ایــن شــما هســتید کــه آنــرا 

آشــکار مــی ســازید(؟   

۲0 آذر      پنجشنبه      

کار و مبارشت
»هـر آنچـه دسـتت بـرای انجـام دادن بیابـد، بـا متـام تـوان خویش انجـام بـده« )جامعه ۹: 
۱۰(. خردمندتریـن مـردان از ایـن سـخنان پندآمـوز بـرای مبـارشت در متـام جنبـه هـای زندگـی 

اسـتفاده مـی کنند. 
وقتـی از آنهـا خواسـته مـی شـود تـا در مورد مبـارشت و نظارت مسـیحی اظهار نظـر کنند، 
بسـیاری تفکـرات و نظـرات خـود را فقط بـه وظایف و مسـئولیت های مالی مسـیحی محدود 
مـی کننـد. اگرچـه پـول مسـلامً جنبـه مهمـی از مبـارشت اسـت، امـا محـدود کـردن آن تنهـا به 
مسـائل مالی و پول، کوته نظرانه اسـت. در نظریه سـازمانی مبارشت برای توسـعه و بکارگیری 

صحیـح منابـع موجـود، بـه مسـئولیت در اداره این منابع اشـاره می شـود. 
خداونـد بـا چـه منابعـی در کلیسـا، مـا را برکـت داده اسـت؟ پطـرس به روشـنی مـی گوید 
کـه هرکـس دارای عطایایـی مـی باشـد کـه خالـق بـه او بخشـیده اسـت؛ و او بـه مسـیحیان به 
عنـوان »کاهنـان مقـدس« اشـاره مـی کنـد)اول پطـرس ۲: ۵(، کـه در برابـر خداونـد مسـئولیت 
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حفـظ و نگهـداری از همـه ایـن عطایـا را بـر عهـده دارند که شـامل پـول، وقت، قـوت و توان، 
اسـتعداد، و غیـره می باشـد.

جامعـه بـاب ۹: 1۰ و اول قرنتیـان 1۰: ۳1 را بخوانیـد� چـه پیامـی بـرای همه مـا در این آیات 

در مـورد نحـوه کار مـا و آموزش دیگـران برای کار کـردن وجود دارد؟ 

 

یکی از مشکالت اساسی زندگی امروز، گرایش به محدود کردن جنبه های مختلف زندگی 
است. در زندگی شخص، جنبه های مختلفی مانند، کار، خانواده، مسائل روحانی، و حتی اوقات 
فراغت وجود دارد. متایل به تفکیک جنبه های زندگی، نقطه مشرتکی در بین آنها منی گذارد 
که در بعضی موارد بتوان به آن توجه کرد. برای مثال، این درست نیست که مسائل کاری را به 
خانه آورد تا با مسئولیت های فرد در خانواده تداخل پیدا کند. و همچنین اوقات فراغت نباید 

منجر به محدود و کوتاه شدن زمانی بشود که ما باید با خدا بگذرانیم. 
بـا ایـن حـال، چنیـن محدودیـت هایی نبایـد بر  نقـش زندگی روحانـی ما اعامل شـود. کار 
مسـیحیان در نتیجه مسـاعدت و مشـارکت با خداوند رشـد می یابد. حرفه ما انسـانها وسـیله 
ای اسـت کـه از طریـق آن مـی توانیـم حضـور خداونـد را در زندگیـامن تجربـه کنیـم. محصـور 
کـردن زندگـی دینـی مـا، منجـر به محـدود کردن حضـور خدا در یـک روز، یک سـاعت، و حتی 

فقـط یـک منطقـه از زندگـی، و مانـع حضـور او در متـام جنبـه هـای زندگی ما می شـود. 

دو ســؤال: نخســت، از خــود بپرســید کــه آیــا واقعــاً شــما زندگــی روحانــی خــود را 
بــه بخشــهایی طبقــه بنــدی کــرده ایــد� دوم، اگــر شــما ایــن کار را کــرده ایــد، چگونــه 
مــی توانیــد بفمیــد کــه اجــازه داده ایــد تــا معنویــت در تمــام کارهایــی کــه انجــام 

مــی دهیــد، حاکــم باشــد؟ 

۲۱ آذر      جمعه      

تفکـری فراتـر: بخوانیـد، پیدایـش بـاب ۳؛ جامعه ۲: ۱۸ تـا ۲۳؛ افسسـیان ۶: ۵ تا ۸؛ اِلن 
جـی وایـت، »وسوسـه و سـقوط«، صفحات ۵۲ تـا ۶۲، از کتاب مشـایخ و انبیاء. 

کار، لعنـت اسـت یـا نعمت؟ به نظر می رسـید که کار بخشـی از لعنـت در پیدایش باب ۳: 
۱۷ باشـد. یـک مطالعـه دقیق تر نشـان مـی دهد که زمین تحـت لعنت قرار گرفته بوده اسـت، 
و نـه کار. خانـم اِلـن جـی وایـت اظهـار مـی دارد کـه خداونـد قصد داشـت تاایـن ماموریت و 
وظیفـه بـرای انسـان بـه عنـوان نعمتی باشـد: »زندگی با کار سـخت و زحمـت و مراقبت که از 
ایـن پـس بـرای انسـان مقـرر شـد که در ابتـدا برای او با عشـق و محبت تعیین شـده بـود. این 
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مجازاتـی بـود کـه انسـان در اثـر گناهـش مسـتوجب آن شـد، تـا متایـالت جـاه طلبانـه و زیاده 
خواهـی هـوای نفـس او تحـت کنـرتل در آینـد و انسـان بتوانـد در کنـرتل نفـس خویـش رشـد 
کنـد. ایـن بخشـی از طـرح عالـی خداونـد برای احیای انسـان گمـراه و گمگشـته در اثر عواقب 
گنـاه بـود« )مشـایخ و انبیـا، صفحـه ۶۰(. آیـا ممکـن اسـت کـه ما بـه خاطـر یکنواختـی کار و 
یـا بخاطـر بـار سـنگین آن در زندگیـامن، از آن خسـته و آنـرا لعنت کـرده باشـیم؟ زندگی ما در 
هـر وضعیتـی کـه باشـد، مـا بایـد بیاموزیـم که نسـبت بـه کار، نگرش مناسـب و مثبتی داشـته 
باشـیم. و آمـوزش مسـیحی بایـد بـه مردم تعلیـم دهد تـا ارزش کار را بفهمنـد، در حالی که در 

عیـن حـال از آن بـرای خود بت نسـازند. 

سؤاالتی برای بحث
1� جامعــه بــاب ۲: 1۸ تــا ۲4 را بخوانیــد� چگونــه ســلیمان مــی توانــد کار را یــک نعمــت 
و در همــان بخــش از کتــاب مقــدس آنــرا یــک لعنــت قلمــداد کنــد؟ در بطــن ایــن آیــات 
چــه اشــاراتی شــده کــه مــی توانــددر نحــوه نگــرش مــا بــه حرفــه مــان ایجــاد تغییــر کنــد؟

۲� از طریـق کار و پیشـه اسـت کـه مـا از خانـواده خـود مراقبـت و حمایـت مـی کنیـم� 
چگونـه مـی توانیـم در مـورد کار خـود دیدگاهـی مثبـت را بـه خانـواده  خـود انتقـال دهیـم؟

ــه پــرکاری مــرز باریکــی وجــود دارد�  ــاد ب ــان انجــام یــک کار عالــی و اعتی ۳� گاهــی می
ــور نکنیــم؟ )جامعــه ۲: ۲۳(� ــم از ایــن مــرز عب ــه مــی توانی چگون

4� پولــس بســیار شــفاف اعــالم مــی کنــد: »حتــی هنگامیکــه نــزد شــما بودیــم دســتور 
دادیــم هرکــس کــه نمــی خواهــد کار کنــد، حق غــذا خــوردن هــم نــدارد« )دوم تیموتائوس 
۳: 1۰(� البتــه کــه ایــن اصــل بســیار پــر معناســت� چــه نمونــه هایــی مــی تواننــد شــامل 
ایــن اصــل نشــوند؟ بدیــن معنــا کــه، چــرا بایــد اطمینــان حاصــل کنیــم کــه ایــن موضــوع 

را قانــون آهنیــن نســازیم کــه هرگــز نبایــد شکســته شــود؟ 
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داستانهای ایانداران

فرار از دست پدر در پاریس
توسط مالیکا لئوکادی

مـن در یـک خانـواده ای غیـر مسـیحی در الجزیـره به دنیـا آمدم؛ امـا به مانند 
مردمـی کـه مـی بایـد مثـل ایـامن مـن زندگی مـی کردنـد زندگـی نکـردم.  وقتی ٣  
سـاله بـودم والدینـم مـرا پیـش مادربزرگـم رهـا کردند وبـه فرانسـه رفتنـد. بعد از 
اینکـه بـه سـن ١٨ سـالگی رسـیدم، پـدرم مرا بـه پاریـس آورد تا ازهمـر جدیدش 

و بچـه هایـش مراقبـت کند.
باآنهـا بـودن برایـم مثـل جهنـم بود. پـدر آدم سـختگیری بود. او نـه تنها به من 
دسـتور مـی داد تـا خانـه را مرتـب کنـم و مراقب بچه ها باشـم بلکه بـا من طوری 
برخـورد مـی کـرد مثـل اینکـه همـرش هسـتم. وقتـی از گفتـه هایـش رسبـاز می 

زدم مـرا کتـک مـی زد. پـس از چندسـال، تصمیم به خودکشـی گرفتم.
ــه  ــروم مگــر زمانیکــه بچــه هــا را ب ــرون ب ــه بی ــا از خان ــدر منــی گذاشــت ت پ
مدرســه مــی رســاندم. یکــروز وقتــی بچــه هــا را بــه مدرســه مــی رســاندم، بــا یــک 
مــرد جــوان روبــرو شــدم؛ همســایه دیــوار بــه دیوارمــان بــود کــه دلــش بــه حــال 
مــن مــی ســوخت. بــا دیــدن کبــودی هــای روی صورتــم، او یــک تکــه کاغــذ بــه 
مــن داد کــه در آن شــامره تلفــن مــادرش نوشــته شــده بــود. امــا مــن بــا آن شــامره 

متــاس نگرفتــم کــه کمــک بگیــرم.
در عـوض، زمـان زیـادی را رصف نـگاه کـردن بـه بیـرون مـی کـردم و اشـتیاق 
شـدید بـه آزاد بـودن داشـتم. آن مـرد جـوان مـرا دیـد و بـه مـادرش گفـت: »آیـا 
آن دخـرتی را کـه همیشـه از پنجـره بـه بیـرون نـگاه مـی کنـد را دیـده ای؟ یکروز 

همـر مـن خواهد شـد.«
مـن مکاملـه آنهـا را نشـنیدم امـا حـس مـی کـردم کـه او مـی خواسـت بـا مـن 
ازدواج کنـد. ایـن فکـر را از ذهنـم خـارج کـردم. من منی توانسـتم با فـردی که هم 

ایـامن بـا مـن نیسـت ازدواج کنم. 
زندگـی ام بـه جائی رسـید که منی توانسـتم بـه گریه پایان بدهم.  پدر هرشـب 
بـه اتاقـم مـی آمـد. منـی خواسـتم زندگـی را ادامـه دهـم. شـب هنـگام، از پنجـره 
بیـرون بـه آسـامن تاریـک نـگاه کـردم و قلبـم را بـه خـدا دادم. مطمـن بـودم کـه 
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خدایـی در آسـامن زندگـی مـی کنـد. بـه خاطـر دارم مادربزرگـم در مـورد خدایـی 
بـه مـن مـی گفـت. با خـود گفتـم: »من با آن مـرد جـوان ازدواج می کنـم. صاحب 

خانـه و بچـه می شـوم.«
ــن  ــه م ــرش ب ــت. هم ــرون رف ــه بی ــک زده واز خان ــرا کت ــدر م ــد، پ روز بع
توهیــن کــرده و همــواره دســتورمی داد. بچــه هــا در مدرســه بودنــد. مــن مــرد 

ــردم. جــوان را صــدا ک
گفتـم: »مـی خواهـم بـا تـو باشـم.« او گفـت: »تـا نیـم سـاعت مـی آیـم و تـرا 

سـوار ماشـین مـی کنم.«
همـه دارونـدارم را جمـع کـردم و سـوار ماشـینش شـدم و فهمیـدم که اسـمش 
ژولیـن بـود. او از اهالـی هنـد غربـی و عضـو کلیسـای ادونتیسـت بـود. مـادرش، 
سـیمون، ترتیبـی داد تـا بـا خانـواده ای ادونتیسـت مبانم تـا پدرم نتوانـد در پاریس 

پیدایـم کنـد. آن خانـواده هـم اهـل الجزیـره بودند. 
اینگونـه عیسـی را مالقـات کردم. امـروز من و ژولین صاحب بچه و خانه شـده 
ایـم. مـا هـر سـبت در کلیسـا پرسـتش مـی کنیم.  پـدرم هـر از گاهی مـرا پیدا می 
کـرد و بـا گریـه و نالـه عذرخواهـی مـی کـرد. او را بخشـیدم. از آن زمـان کـه پـدر 
ُمـرد، بقیـه اعضـای خانـواده ام مـرا بـه خاطـر مسـیحی بودنـم طردکردنـد. کلیسـا 

خانـواده جدیدم اسـت.

بـه خاطرهدایـای مدرسـه سـبت کـه کمـک مـی کنـد تـا خـرب خـوش انجیـل به 
متـام دنیا برسـد سپاسـگزاریم.
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۲۲ – ۲۸ آذر   درس دوازدهم   

سبت: تجربه و زندگی با خصوصیت 
های خدایی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: پیدایـش ۱، ۲؛ خروج ۱۶: ۱۴ تا ۲۹؛ اشـعیا ۵۸: ۱ تـا ۱۴؛ متی ۱۲: ۱ 

تـا ۱۳؛ لوقـا ۱۳: ۱0 تا ۱۷. 

آیـه حفظـی: »و بـه آنهـا فرمود: سـبت برای انسـان بـه وجود آمد، نه انسـان برای سـبت� 
بنابرایـن پـر انسـان صاحـب صاحب اختیار روز سـبت هم هسـت«)مرقس ۲: ۲۷، ۲۸(�

جـودی در روز فـارغ التحصیلـی تنهاایامندارادونتیسـت روز هفتم بـود، و او تصمیم گرفت 
تـا در رویدادهـای اجتامعـی روز شـنبه رشکـت نکنـد و ایـن باعـث شـد تـا باورهـای او بـرای 

دیگران بسـیار مشـهود شـود. 
یـک روز، یکـی از دوسـتانش بنـام گِیـل بـا او متـاس گرفـت. شـوهر گِیـل قرار بـود به مدت 
شـش هفتـه بـه خـارج از شـهر بـرود، و او از جـودی پرسـید کـه آیا او مـی توانـد در این مدت 
جمعـه شـبها را بـا او بگذرانـد، زیرا او می دانسـت که جودی جمعـه بعدازظهرها »هیچ کاری« 

بـرای انجـام دادن ندارد.     
بـه مـدت چهـار هفتـه هرجمعـه شـب آنهـا بـا یکدیگـر غـذا خوردنـد، موسـیقی نواختنـد، 
تجربیـات مسـیحی خـود را بـا یکدیگـر بـه اشـرتاک گذاشـتند و بطـور کلـی از مشـارکت بـا 
یکدیگـر لـذت بردنـد. در هفتـه پنجـم، گِیـل بـه جـودی گفـت کـه او در مرکـز شـهر مشـغول 
خریـد بـوده اسـت، و آنـگاه بـه سـاعتش نـگاه کـرد. آه، چـه خـوب، او فهمیـد کـه زمان سـبت 
خیلـی نزدیـک اسـت. او ناگهـان فهمیـد که طـی چهار هفته گذشـته چیز جدیـدی را در زندگی 
مسـیحی خـود تجربـه کـرده اسـت. او در ایـامن خود رشـد کرده بود، و بیشـرت در مـورد خدای 
خـود آموختـه بـود و ایـامن او بُعـد عمیقـرتی یافتـه بـود. سـبت فرصتـی بـرای تعلیـم و رشـد 

رابطـه شـخصی او بـا خـدا شـده بود. 
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ایـن حکایـت جالـب دربـاره ایـن موضـوع اسـت کـه چگونه مـی توانیم به سـبت نـه فقط 
بـه عنـوان یـک روز اسـرتاحت بلکـه به عنـوان وسـیله ای برای آمـوزش نیز بیاندیشـیم. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۹ آذر – ۱۹ دسامرب آماده شوید. 

۲۳ آذر      یکشنبه      

زمانی برای شگفتی
آیـا تـا بـه حـال از ایـن موضـوع شـگفت زده شـده ایـد کـه چـرا خداونـد تصمیـم گرفت تا 
دو روایـت از خلقـت را در دو فصـل اول پیدایـش بدهـد کـه بـا هم در هامهنگی هسـتند؟ در 
پیدایـش بـاب ۱ هفتـه خلقـت و شـکوفائی حیـرت آور زمیـن را بازگـو می کند که به آن شـکل 
داده شـد و بعـد حیـات، کـه در روز ششـم بـا خلقـت مـرد و زن بـه اوج خـود رسـید. پیدایـش 
بـاب ۲ بـه هـامن رشح حـال مـی پـردازد امـا بـا دیدگاهـی متفـاوت کـه بـر روز ششـم بطـور 
خاصـی مترکـز دارد. اینـک آدم در مرکـز تصویـر قـرار دارد و توضیـح داده شـده کـه گویـا هـر 

چیـزی بـرای مـرد و زن در آنجـا وجـود دارد: بـاغ، رودخانـه هـا، و حیوانـات. 
داستان خلقت بسیار عمیقرت از یک رشح حال ساده است. ابتدا، ما از خالق توانا و هرنمند 
خود می آموزیم که چشامنی دارد که زیبایی را در کامل آن می بیند. سپس خدایی را مالقات 
می کنیم که خواهان رابطه انسانها با یکدیگر و با خالق خود است، او میخواهد تا انسانها 
یکدیگر را دوست داشته باشند، به یکدیگر محبت کنند و مراقبت همدیگر و متام خلقت باشند. 

پیدایش باب 1 و ۲ را بخوانید و سپس بازتاب دهید که چگونه اولین سبت )پیدایش ۲: 1 تا ۳( با 

اولین داستان خلقت در قبل پیوند دارد و بعد به دومین روایت خلقت پیوند خورده است� نتیجه 

گیری های شا چگونه می تواند به شا کمک کند تا معنی برکات روز سبت و تقدس آنرا درک کنید؟

 

خـود را بـه جـای آدم و در کنـار حـوا تصـور کنید. اولین روز حیات شـام، اولیـن روز زندگی 
شـام بـا همرتـان، و اولیـن روز زندگـی شـام بـا خداوند اسـت! روزی بـرای تعلیم! شـام رشوع 
بـه آموخـن از خدایـی مـی کنیـد کـه توانسـت چنیـن زیبایـی هایـی را خلـق کند. شـام در یک 
آن، یـک فیـل، و در لحظـه بعـد یـک قورباغـه را مـی بینیـد، همـه منحـرص بفرد هسـتند. شـام 
وقتـی قیافـه مضحـک زرافـه و یـا گاومیـش را مـی بیند، تبسـم می کنید. شـام با دیـدن زیبایی 
و عظمـت و گوناگونـی رنگ هـا و اشـکال، سـمفونی صداهـا در حیـرت و شـگفتی سـکوت می 
کنیـد؛ شـام از طعـم هـا، مـزه هـا و رایحـه ها لـذت خواهیـد بـرد و از دیـدن و کاوش در تار و 
پـود هسـتی شـادمان و مـرور خواهیـد شـد. و مهـم تـر از همـه، رشوع بـه آموخن مـی کنید 

کـه چـه ارتباطـی بین مسـئولیت پذیـری، مراقبت و عشـق وجـود دارد. 
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اینهـا را بـا خالـق خـود تجربـه مـی کنیـد؛ و سـه مفهوم مهم گفته شـده را نسـبت به سـایر 
مخلوقـات بـه کار مـی بندیـد. در ابتـدا روز سـبت منی توانسـت یـک تجربه منفعـل و مجهول 
بـرای آدم و حـوا باشـد. ایـن فرصتـی از طـرف خداونـد بـرای آنـان بود تـا در آن فقـط با خدای 
خـود رابطـه برقـرار کننـد و متـام توجـه خـود را بـر او متمرکـز کننـد. زمانـی بـرای آنـان بـود تا 

مبهـوت خالق خود شـوند.  

فهرست تعالیم مختلفی را بیان کنید که آدم و حوا در طی روز سبت فرصت یادگیری 
آنرا داشتند� کدامیک از این فرصتها در زمان حال حتی به شکل دیگری وجود دارد؟ 

چگونه آن چیزهای می توانند سبت های شما را غنی و پربار سازند؟

۲۴ آذر      دوشنبه      

فرصتی برای کشف مجدد
وقتی از موسی خواسته میشود تا رهربی قوم بنی ارسائیل را برای خروج از مرص بر عهده 
بگیرد، بدیهی است که توده مردم دیدگاه خود را از دست داده بودند که عنوان فرزندان خدا 
را بر خود دارند. آنها نیاز داشتند تا دوباره کشف کنند که کیست آن خدایی که پرستش آنان 
را می طلبد و وعده های شگفت انگیزی در خصوص آینده می دهد. سبت یک تجربه مهم 
فراگیری در مسیر شناخت و مکاشفه مجدد برای آنان بود. همچنین سبت عالمتی مشخص برای 

نشان دادن رابطه ویژه میان خدا و قومش به سایر ملتهاست. 
تجربه مائده آسامنی منا تجلی شیوه خدا برای آموزش ارسائیلیان بود.

در خروج باب 1۶: 14 تا ۲۹، چه درس هایی برای یادگیری قوم بنی اسائیل وجود دارد؟ 

 

خـدا از طریـق معجـزه مائـده آسـامنی َمّنـا هـر روز فقط بـه انـدازه کافی هـامن روز برای 
بنـی ارسائیـل خـوراک مهیـا مـی کرد. اگر او بیـش از احتیاج روزانـه آنان برایشـان مهیا می کرد، 
شـاید آنـان فرامـوش مـی کردند که چه کسـی هـر روزه غذای آنـان را تامین می کنـد. بنابراین، 
او ایـن معجـزه را هـر روز بـرای آنـان تکـرار مـی کـرد، و آنـان توجـه و مراقبـت خدا را نسـبت 
خـود مـی دیدنـد. بـا اینحال، در روز سـبت، اوضاع متفاوت بود، درسـت هامنطـور که این روز 
خـاص و متفـاوت بـود. حـال در ایـن روز دو معجزه انجام می شـد: در روز جمعـه خوراک داده 
شـده دو برابـر روزهـای دیگـر بـود، کـه خوراکـی اضافـی بـرای روز سـبت بـود کـه در اثر یک 
شـب مانـدن فاسـد منیشـد. ایـن باعث شـده بـود که بنـی ارسائیل نسـبت به خدایی کـه نجات 

دهنـده آنـان بـود شـگفت زده شـوند و دوبـاره مفهوِم قـوِم خدا بـودن را درک کنند.
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بنـی ارسائیـل بایـد چهـل سـال از آن مائـده آسـامنی تنـاول مـی کردنـد )خـروج ۱۶: ۳۵(. 
خداونـد همچنیـن بـه موسـی فرمـان داد کـه مقـداری خشـک شـده از َمّنـا را نگـه دارد تـا بـه 
نسـلهای آینـده ارسائلیـان یـادآوری کنـد کـه چگونـه خداونـد آنـان را مـرص بیـرون آورد و در 
بیابـان خـوراک داد )خـروج ۱۶: ۳۲، ۳۳(. ایـن همچنیـن یـادآور تجربـه روز سـبت بـه عنـوان 
یـک روز متفـاوت و ویـژه خواهـد بـود. مـوارد دیگـری نیز وجـود دارند کـه خداوند بـرای بنی 

ارسائیـل ویـژه بـودن روز سـبت را شـفاف مـی سـازد. 
سـبت شـیوه ای بـود کـه خداونـد از طریـق آن بـه بنـی ارسائیـل کمـک مـی کرد تـا هویت 
خـود و خـدای خـود را دوبـاره بـه یـاد آورنـد. از آنـان خواسـته شـده بـود کـه از روز مقـرارت 
سـبت پیـروی کننـد و آنـرا مقـدس نگـه دارنـد، امـا ایـن در رشایطـی میـر بـود که آنـان درک 
عمیقـی از شـخصیت خالـق خویـش داشـته و رابطـه ای ماندگار بر اسـاس عهد داشـته باشـند.

شــما بــا یــک نوجــوان صحبــت مــی کنیــد، کســیکه ســبت بــرای او »کســالت بــار« 
اســت� او فقــط ســبت را بــه خاطــر اینکــه کتــاب مقــدس و والدینــش مــی گوینــد 
ــه  ــک تجرب ــوان ی ــه عن ــبت ب ــف)دوباره( س ــوص کش ــد�  در خص ــت کن ــد رعای بای

ــد؟   ــرای او داری ــری، چــه پیشــنهادی ب ــت یادگی مثب

۲۵ آذر      سه شنبه      

زمانی برای آموخنت اولویت ها
فراز و نشیب های تجربه قوم ارسائیل با خدا ارتباط نزدیکی با نحوه ارتباط آنان با سبت 
داشت. خدا عدم متایل آنان به تکریم روز سبت و رعایت آن را به عنوان نشانه ای از نبودن 
ارتباط بین او و آنان تلقی می کرد )ارمیا ۱۷: ۱۹ تا ۲۷(. همچنین تعهد تازه آنان نسبت به 
تقدس و نگه داشن روز سبت بخشی از فرآیند ترمیم رابطه آنان با خدا بود، که نشانه ای بود 

مبنی بر اینکه اولویت ها درست بودند. اشعیا ۵۸ مقایسه جالبی را به تصویر می کشد.  

اشـعیا بـاب ۵۸: 1 تـا 14 را بخوانیـد� خداونـد در خصـوص قـوم خویـش چـه مـی گویـد که به 

امـروز ما نیـز مربوط میشـود؟ 

 

بنـی ارسائیـل در عبـادات و روزه داری بـه عنـوان پیروان خداوند به منایـش در می آیند، اما 
نحـوه زندگـی آنهـا نشـان مـی دهـد کـه تنهـا حـرکات صحیح رفتـاری از خود نشـان مـی دهند 
کـه عـاری از خلـوص قلبـی در تعهـد بـه احـکام خدا بود. اشـعیا در ادامـه باب ۵۸، سـعی دارد 

تـا آنچـه کـه خداوند از قـوم خویش انتظـار دارد را نشـان دهد. 
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ایـن متـام آنچـه کـه خداونـد انتظـار دارد، نیسـت. اشـعیا بـاب ۵۸: ۱۳، ۱۴ را بخوانیـد. چـرا 
خداونـد در پایـان بـاب ۵۸ بـه سـبت توجـه و بـر آن مترکـز مـی کنـد؟ در اینجـا، نبـی از عباراتـی 
اسـتفاده مـی کنـد کـه در بقیه فصل، مشـابه آن بکار گرفته شـده اسـت: »خشـنودی خـود را« به 
جـا نیـاور؛ »بـه راههـای خـود« رفتـار نکنیـد؛ »لـذت خـود را نجوئیـد و سـخنان بیهـوده بـر زبان 
نرانیـد« ، نبـی در اینجـا هشـدار مـی دهـد. بـه عبـارت دیگـر، روز سـبت، زمـان آن نیسـت کـه 
عبادتـی را از روی عـادت و روال همیشـگی بجـا آورد، و زمـان تفکـر در اندیشـه هـای خویـش و 
زندگـی بـدون ارتبـاط با خدایی که عبادت می کنید، نیسـت. سـبت باید روز »لذت و شـادمانی« 
و مایـه خوشـی باشـد و »محـرتم« شـمرده شـود. در بقیـه آیـات، سـبت در مـورد لـذت شـناخت 
ذات خداونـد و اهـداف اوسـت و سـپس زندگـی در ذات او، و ارتباط با دیگران بر اسـاس اهداف 
اوسـت. دانسـن چگونگی رعایت روز سـبت و عبادت در این روز کافی نیسـت. یادگیری باید بر 

زندگـی تاثیـر بگـذارد. سـبت زمانـی بـرای یادگیـری و اولویت های اسـت.

ــام  ــد انج ــی توانی ــه، چــه کاری م ــر ن ــد؟ اگ ــی بری ــذت م ــا شــما از روز ســبت ل آی
دهیــد کــه آنــرا تغییــر دهیــد؟ آیــا شــما یادگرفتــه ایــد کــه بــه روز ســبت »احتــرام« 
ــث و  ــبت در کالس بح ــوم روز س ــورد مفه ــد؟ در م ــم کنی ــرا را تکری ــته و آن گذاش

گفتگــو کنیــد� تــا آنجــا کــه مــی توانیــد عمــالً آنــرا نشــان دهیــد� 

۲۶ آذر      چهارشنبه      

زمانی برای یافنت تعادل
عیسـی بـه رشیعـت خداونـد احـرتام می گـذارد و آنـرا تایید مـی کنـد )متـی ۵: ۱۷(. با این 
وجـود، عیسـی همچنیـن رهـربان مذهبـی را  بـر رس تفسیرشـان از رشیعـت خدا بـه چالش می 
کشـد. هیچکـدام از چالشـهای او بیـش از آنچـه کـه او در روز سـبت انجام داد، بـرای پایه های 
سـلطه آنـان تهدیدآمیـز نبـود. کنیسـه هـا نتوانسـتند از سـبت بـه عنـوان فرصتـی بـرای تعلیـم 
اسـتفاده کننـد، تـورات بـدون هیـچ کم و کـری خوانده و تفسـیر می شـد. کاتبان و فریسـیان 
کتـاب رشیعـت خداونـد را بخوبـی مـی دانسـتند. بـا اینحال، عیسـی خیلی بیـش از آن  در روز 

سـبت بـه آموزش پیـروان خـود پرداخت. 

متـی بـاب 1۲: 1 تـا 1۳ و لوقـا 1۳: 1۰ تـا 1۷ را بخوانیـد� عیسـی در زمـان خـود بـه مـردم، و 

امـروز بـه مـا بـا ایـن وقایـع چـه تعلیم مـی دهد؟ 
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مشـاجرات پیرامـون کار شـفای بیـامران کـه عیسـی در روز سـبت انجـام مـی داد، به بحث 
هـای روحانـی مهـم در مـورد ماهیـت گنـاه، دلیـل حفـظ روز سـبت، رابطـه عیسـی و پـدر و 

ماهیـت اقتـدار عیسـی منجـر می شـود. 
نگـرش عیسـی نسـبت بـه روز سـبت بـه خوبـی در آیـه مربـوط بـه درس ایـن هفتـه که ما 
آنـرا حفـظ کردیـم، خالصـه شـده اسـت: »و بـه آنهـا فرمود: سـبت بـرای انسـان به وجـود آمد، 
نـه انسـان بـرای سـبت. بنابرایـن پر انسـان صاحـب اختیار روز سـبت هم هسـت«)مرقس ۲: 

۲۷، ۲۸(. او مـی خواسـت تاکیـد کنـد کـه سـبت نبایـد باری بر دوش انسـان باشـد. 
از صفـات و  تـا  »برقـرار گردیـد«  مـردم  بـرای  بفـرد  بـه عنـوان فرصتـی منحـرص  سـبت 
خصوصیـات خداونـد کـه سـبت را بـه وجـود آورده بـود آگاه گشـته و بطـور تجربـی ارزش 

کننـد.  را درک  او  خلقـت 
عیسـی از طریـق اعـامل خود باعث پدید آمدن سـواالتی در ذهن شـاگردان خـود و رهربان 
یهـود و جامعـت حـارض می شـد، بدیـن ترتیـب آنهـا را مجبـور مـی سـاخت تـا هرچـه بیشـرت 
دربـاره کتـاب مقـدس و مفهـوم ایـامن و پروردگارشـان بیاندیشـند. بـرای هـر یـک از ما بسـیار 
آسـان اسـت کـه آنقـدر در پـی رشیعـت و اجـرای دسـتورالعمل ها باشـیم که شـاید بـه خودی 
خـود بـد نباشـند - البتـه ممکـن اسـت اینهـا ناخـودآگاه بـرای مـا تبدیـل بـه هدف شـوند و نه 
ابـزاری بـرای رسـیدن بـه هـدف - کـه هـدف را فرامـوش کنیـم، پـس هدف مـا باید شـناخت و 
آگاهـی از شـخصیت خدایـی باشـد کـه مـا او را خدمـت مـی کنیـم. و ایـن، منجـر بـه اطاعـت 
وفادارانـه مـا از او بـر اسـاس اعتامد به شایسـتگی عدالـت خواهی و نیکویی او برای ما بشـود. 

شــما چگونــه ســبت را نــگاه مــی داریــد؟ آیــا شــده کــه ســبت برای شــما فقــط روزی 
بــرای انجــام نــدادن یکســری از کارهــا باشــد، بجــای زمانــی بــرای آرامــش در خداونــد 
و شــناخت بهتــر او؟ اگــر چنیــن بــوده اســت، چگونــه مــی توانیــد آنــرا تغییــر داده 
تــا بتوانیــد از آنچــه کــه خداونــد بــرای شــما در نظــر گرفتــه، بهــره بیشــتری ببریــد؟ 

۲۷ آذر      پنجشنبه      

فرصتی برای جامعه
عیسـی بـا حضـورش در جلسـات هفتگـی کنیسـه بـرای شـاگردانش  الگوسـازی کـرد. پـس 
از قیـام او، حواریـون ماننـد سـایران پیـروان عیسـی کار او را ادامـه دادنـد. کنیسـه بـه یکـی از 
مکانهـای اصلـی حضـور رسـوالن برای مطـرح کردن سـؤاالت مربوط به قیام مسـیح مبدل شـد، 
و سـبت فرصـت بزرگـی را بـرای ایـن  گردهامیـی هـا فراهـم آورد تـا گـرد هـم آینـد و تعلیـم 
گیرنـد. از ایـن گذشـته، عیسـی، هـامن مسـیح موعودی بود که بـه زبان عربی از او سـخن گفته 
شـده بـود، مسـیح موعـودی کـه در کتـب عهد عتیق در هر سـبت در کنیسـه هـا از او یاد می 
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شـد و در بـاره او پیـش گوئـی شـده بود. بنابرایـن، ایامنـداران مکانی بهرت از کنیسـه برای تبلیغ 
و بشـارت عیسـی نداشـتند، بـه ویـژه هنگامـی که آنان بـه یهودیـان و دیگران بشـارت میدادند 

کـه »خداترس باشـند« )اعـامل ۱۳: ۱۶، ۲۶(.

بـه آیـات ذیـل نـگاه کنیـد� ایـن آیـات در مـورد نحـوه بشـارت پیـروان عیسـی در مجامـع 

عمومـی چـه چیـزی به مـا می گویند؟ وقتـی این متون را مـی خوانید، درباره مـکان و افرادی 

کـه بـا آنـان سـخن مـی گفتنـد، بیندیشـید کـه چـه گفته شـده و مثـرات آن چـه بودنـد: اعال 

1۳: 14 تـا 4۵؛ اعـال 1۶: 1۳، 14؛ اعـال 1۷: 1 تـا ۵؛ اعـال 1۸: 4�    

 

شـهادت پولـس رسـول هـم شـخصی بـود و هـم مطابـق بـا من کتـاب مقـدس بـود. پولس 
تاریـخ ارسائیـل را بـا دقـت رشح داد و گفتـار خـود را بـا »پـدران مـا« )اعـامل ۳۱: ۷۱( در مرص 
آغـاز کـرد و تاریـخ آنـان را از زمان سـکنی گزیدن ادامـه داد تا به داوران، پادشـاهان و به داود 
رسـید و در گـذز تاریـخ بـه عیسـی منتهـی گردیـد که ایـن گذار کامـل بر این مطلـب صحه می 

گذاشـت که عیسـی از نسـل و تبـار داود بود.
همچنیـن پولـس و دیگـران نشـان دادنـد کـه چگونـه تجربـه و درک شـخصی آنهـا منجـر 
شـد تـا مـن کتـاب مقـدس معنـا و مفهـوم پیدا کنـد. آنهـا به مـردم آگاهـی دادند، و بـه بحث 
و گفتگـو پرداختنـد. آنـان از طریـق موعظـه، تعلیـم، و بحـث هـای بسـیار تاثیرگذار خودشـان 
ترکیبـی از شـهادت هـای شـخصی و کتـاب مقـدس را بـا مـردم درمیـان گذاشـتند. هامنطور که 
آیـات  کتـاب مقـدس نشـان مـی دهد، برخـی از رهـربان مذهبی یهـودی و غیر یهودی نسـبت 

بـه اقتـدار و نفـوذ رسـوالن در مـردم و قـدرت حاصـل از آن حسـادت مـی کردنـد.   
کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم نیـز از تاریخچـه ای قدرمتندبا شـهادت های تشـویق کننده 
و تفسـیر کتـاب مقـدس از طریـق موعظـه و تعلیـم و بشـارت برخـوردار اسـت. ترکیـب برنامه 
هـای درسـی کتـاب مقـدس در روز سـبت همـراه بـا جلسـات الهی )موعظه( و سـایر جلسـات 
روز سـبت )بـه عنـوان مثـال، جلسـات جوانـان( یـک پایگاه رسـمی قـوی تعلیم و تربیـت برای 
پرسـتش کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم مـی باشـد. چـه ایـن بایـد همـراه بـا دیگـر تجربیـات 

آموزشـی تکمیـل شـود،امااین بـرای تجربـه تعلیمی روز سـبت رضوری اسـت.

۲۸ آذر      جمعه      

تفکـری فراتـر: »خـدا کلیسـای خـود را امـروز فراخوانـده اسـت، تـا ماننـد چراغـی بـر 
روی زمیـن بتابـد، هامنطـور کـه او ارسائیل باسـتان را فراخواند. توسـط کنار زننـدۀ تواناِی پرده 
حقیقـت، پیامهـای فرشـته اول، دوم و سـوم، آنـان را از کلیسـاها و دنیـا جدا کرده اسـت تا آنان 
را بـه جایـگاه مقـدس خـود نزدیـک کند. او آنـان را امانتدار رشیعت خود کـرده و در این زمان، 
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حقایـق بـزرگ نبـوی را بـه آنان سـپرده اسـت. هامننـد الهام های مقدسـی که بـه ارساییل کهن 
سـپرده شـد، اینهـا اعتقـاد و امانتـی مقدس هسـتند که باید بـه جهانیان اعالم شـود. 

»سـه فرشـته باب ۱۴ مکاشـفه، مناد مردمی هسـتند که نور و روشـنایی پیامهای خدا را می 
پذیرنـد و بـه عنـوان مامـوران و عامالن او در چهارگوشـۀ زمین پیام هشـدار او را اعالم میکنند. 
مسـیح بـه پیروانـش اعـالم مـی کنـد: »شـام نـور جهـان هسـتید« )متـی ۵: ۱۴(. صلیـب جلجتا 
خطـاب بـه هـر جانـی که مسـیح را قبـول کنـد، می گویـد:ارزش روح را ببین. به متـام نقاط دنیا 
برویـد و ایـن مـژده را بـه متـام مـردم اعـالم کنید« )مرقـس ۱۶: ۱۵(. هیـچ چیز نباید مانع شـام 
شـود. ایـن تنهـا کار مهـم زمـان ما اسـت؛ محبتی که مسـیح برای رسـتگاری روح انسـانها با نثار 

جانـش آشـکار سـاخت، همه پیروانـش را ترغیـب خواهد کرد.
» مسـیح همـه را مـی پذیـرد، و بـا شـادمانی میپذیـرد! هر عامل انسـانی که خود را تسـلیم 
و وقـف او کنـد را مـی پذیـرد. او انسـان را به اتحاد باالوهیت میرسـاند، تا بتوانـد ارسار محبت 
مسـیِح جسـم پوشـیده را بـه  جهـان اعـالم کند. از او سـخن بگوئید، دعـا کنیـد، رسود بخوانید، 
و دنیـا را بـا پیـام حقیقـت او پـر کنیـد، و کـامکان آن پیام را تا مناطق دوردسـت اعـالم کنید«.- 

الـن جـی وایت، اندرزهایی برای کلیسـا، صفحـات ۵۸ و ۵۹.

سؤاالتی برای بحث
1� اغلــب ادونتیســت هــای کلیســای روز هفتــم وقــت خــود را صــرف کارهایــی مــی کننــد 
ــه  ــه توج ــد ک ــرح کنی ــواالت را مط ــه ای از س ــت� مجموع ــز نیس ــبت جای ــه در روز س ک
رعایــت کننــدگان ســبت را بــه نظریــات مــورد بحــث در ایــن درس جلــب کنــد و ســبت 
را بــه عنــوان یــک تجربــه تعلیمــی تاکیــد کنــد� بــه عنــوان مثال:»چــه کاری مــن در روز 
ــاره شــخصیت  ــا بیشــتر درب ــم فراهــم آورد ت ــن امــکان را برای ســبت انجــام دهــم کــه ای

خداونــد آگاهــی یابــم؟«

ــار  ــا اظه ــد� آنه ــه کنی ــده توج ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــت ک ــی وای ــن ج ــارات اِل ــه اظه ۲� ب
میدارنــد کــه فقــط ظاهــراً و بــه عنــوان یــک رســم و عــادت، نــگاه داشــتن ســبت نمــی 
ــد  ــد بکنن ــراد چــه بای ــد� اف ــز کن ــدگان روز ســبت را در جامعــه متمای ــت کنن ــد رعای توان
ــا ســبت دارد؟ ــا  »شــریک عدالــت مســیح« بــوده و مقــدس باشــند؟ ایــن چــه ارتباطــی ب ت

۳� از چــه شــیوه هایــی مــی توانیــد تجربــه خــود را در روز ســبت پــر بارتــر و غنــی تــر 
ســازید؟ ســه هــدف را مشــخص کنیــد کــه توجــه و تمرکــز آنهــا بــر روی چیــزی باشــد کــه 

شــما مایــل هســتید از طریــق رعایــت روز ســبت در دوازده مــاه آینــده بیاموزیــد� 
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داستانهای ایانداران

فرار از دست پدر در پاریس
توسط مالیکا لئوکادی

مـن در یـک خانـواده ای غیـر مسـیحی در الجزیـره به دنیـا آمدم؛ امـا به مانند 
مردمـی کـه مـی بایـد مثـل ایـامن مـن زندگی مـی کردنـد زندگـی نکـردم.  وقتی ٣  
سـاله بـودم والدینـم مـرا پیـش مادربزرگـم رهـا کردند وبـه فرانسـه رفتنـد. بعد از 
اینکـه بـه سـن ١٨ سـالگی رسـیدم، پـدرم مرا بـه پاریـس آورد تا ازهمـر جدیدش 

و بچـه هایـش مراقبـت کند.
باآنهـا بـودن برایـم مثـل جهنـم بود. پـدر آدم سـختگیری بود. او نـه تنها به من 
دسـتور مـی داد تـا خانـه را مرتـب کنـم و مراقب بچه ها باشـم بلکه بـا من طوری 
برخـورد مـی کـرد مثـل اینکـه همـرش هسـتم. وقتـی از گفتـه هایـش رسبـاز می 

زدم مـرا کتـک مـی زد. پـس از چندسـال، تصمیم به خودکشـی گرفتم.
ــه  ــروم مگــر زمانیکــه بچــه هــا را ب ــرون ب ــه بی ــا از خان ــدر منــی گذاشــت ت پ
مدرســه مــی رســاندم. یکــروز وقتــی بچــه هــا را بــه مدرســه مــی رســاندم، بــا یــک 
مــرد جــوان روبــرو شــدم؛ همســایه دیــوار بــه دیوارمــان بــود کــه دلــش بــه حــال 
مــن مــی ســوخت. بــا دیــدن کبــودی هــای روی صورتــم، او یــک تکــه کاغــذ بــه 
مــن داد کــه در آن شــامره تلفــن مــادرش نوشــته شــده بــود. امــا مــن بــا آن شــامره 

متــاس نگرفتــم کــه کمــک بگیــرم.
در عـوض، زمـان زیـادی را رصف نـگاه کـردن بـه بیـرون مـی کـردم و اشـتیاق 
شـدید بـه آزاد بـودن داشـتم. آن مـرد جـوان مـرا دیـد و بـه مـادرش گفـت: »آیـا 
آن دخـرتی را کـه همیشـه از پنجـره بـه بیـرون نـگاه مـی کنـد را دیـده ای؟ یکروز 

همـر مـن خواهد شـد.«
مـن مکاملـه آنهـا را نشـنیدم امـا حـس مـی کـردم کـه او مـی خواسـت بـا مـن 
ازدواج کنـد. ایـن فکـر را از ذهنـم خـارج کـردم. من منی توانسـتم با فـردی که هم 

ایـامن بـا مـن نیسـت ازدواج کنم. 
زندگـی ام بـه جائی رسـید که منی توانسـتم بـه گریه پایان بدهم.  پدر هرشـب 
بـه اتاقـم مـی آمـد. منـی خواسـتم زندگـی را ادامـه دهـم. شـب هنـگام، از پنجـره 
بیـرون بـه آسـامن تاریـک نـگاه کـردم و قلبـم را بـه خـدا دادم. مطمـن بـودم کـه 
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خدایـی در آسـامن زندگـی مـی کنـد. بـه خاطـر دارم مادربزرگـم در مـورد خدایـی 
بـه مـن مـی گفـت. با خـود گفتـم: »من با آن مـرد جـوان ازدواج می کنـم. صاحب 

خانـه و بچـه می شـوم.«
ــن  ــه م ــرش ب ــت. هم ــرون رف ــه بی ــک زده واز خان ــرا کت ــدر م ــد، پ روز بع
توهیــن کــرده و همــواره دســتورمی داد. بچــه هــا در مدرســه بودنــد. مــن مــرد 

ــردم. جــوان را صــدا ک
گفتـم: »مـی خواهـم بـا تـو باشـم.« او گفـت: »تـا نیـم سـاعت مـی آیـم و تـرا 

سـوار ماشـین مـی کنم.«
همـه دارونـدارم را جمـع کـردم و سـوار ماشـینش شـدم و فهمیـدم که اسـمش 
ژولیـن بـود. او از اهالـی هنـد غربـی و عضـو کلیسـای ادونتیسـت بـود. مـادرش، 
سـیمون، ترتیبـی داد تـا بـا خانـواده ای ادونتیسـت مبانم تـا پدرم نتوانـد در پاریس 

پیدایـم کنـد. آن خانـواده هـم اهـل الجزیـره بودند. 
اینگونـه عیسـی را مالقـات کردم. امـروز من و ژولین صاحب بچه و خانه شـده 
ایـم. مـا هـر سـبت در کلیسـا پرسـتش مـی کنیم.  پـدرم هـر از گاهی مـرا پیدا می 
کـرد و بـا گریـه و نالـه عذرخواهـی مـی کـرد. او را بخشـیدم. از آن زمـان کـه پـدر 
ُمـرد، بقیـه اعضـای خانـواده ام مـرا بـه خاطـر مسـیحی بودنـم طردکردنـد. کلیسـا 

خانـواده جدیدم اسـت.

بـه خاطرهدایـای مدرسـه سـبت کـه کمـک مـی کنـد تـا خـرب خـوش انجیـل به 
متـام دنیا برسـد سپاسـگزاریم.
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۲۹ آذر – ۵ دی   درس سیزدهم   

ملکوت، آموزش، و فراگیری ابدی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: یوحنـا ۳: ۱۶؛ اول یوحنـا ۵: ۱۳؛ اول تیموتائـوس ۱: ۱۶؛ اول قرنتیان 

۱۳: ۱۲؛ زکریـا ۱۳: ۶. 

آیـه حفظـی: »آنچـه را کـه هرگـز چشـمی ندیـده و گوشـی نشـنیده و بـه خاطـر انسـانی 
خطـور نکـرده اسـت، خـدا بـرای دوسـتداران خـود مهیـا منـوده اسـت« )اول قرنتیـان ۲: ۹(� 

شـاعری بـا تـرس از مـرگ ایـن سـؤال را مطرح می کنـد، که از کجـا طلعتم آمـد، ز چه مرگ 
اسـت نصیـب، روز محـرش بـه کجـا می روم آخر، بنام روی حبیب«. او در شـعر خویش مدرسـه 

آمادگی برای آخرت را تشـکیل داده اسـت. 
امـا چگونـه شـخص مـی توانـد بـرای آخـرت آمـاده شـود، وقتـی کـه از اتفاقاتی کـه برایش 

خواهـد افتـاد نا آگاه اسـت؟ 
خوشـبختانه، کتـاب مقـدس بـه مـا بینـش و دیدگاه بسـیار خوبـی درباره موضـوع ملکوت، 
زمیـن نـو، تعالیـم و زندگـی کـه مـا در متام ابدیـت خواهیم داشـت، می دهد. هامنطـور که در 
ایـن سـه ماهـه مالحظـه کردیـم، )مدرسـه آخـرت( در حال حـارض بـرای آموزش ماسـت، رصف 

نظـر از عرصـه هـای مطالعاتـی، ما بایـد بـرای آن »آخرت« آماده شـویم. 
از ایـن گذشـته، هـر مدرسـه ای مـی توانـد اطالعـات بسـیار مفیـد، ارائـه دهد. امـا این چه 
سـودی خواهـد داشـت کـه شـخص بتوانـد متـام ایـن دانـش خـوب را کسـب کنـد، ولـی زندگی 
ابـدی را از دسـت بدهـد؟ ایـن هفتـه خواهیـم دیـد کـه چـه چیـزی الهـام بخـش مـا در مـورد 
مدرسـه عالـی پـس از فـارغ التحصیلـی اسـت، مدرسـه ای کـه تا به ابدیـت ادامـه دارد و در آن 
تعلیـم یافتـه و رشـد خواهیـم کـرد. در مکتب آخرت، چیزهایـی را خواهیم آموخـت که در این 

جهـان کنونـی حتـی منـی توانیم آنـرا تصـور کنیم.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۶ دی – ۲۶ دسامرب آماده شوید.
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۳0 آذر      یکشنبه      

سنوشت مردگان
در سـال های ۱۶۰۰ یـک نویسـنده فرانسـوی بنـام بلـز پاسـکال تفکراتـی در مـورد وضعیت 
برشیـت داشـت. از نظـر او، یـک مسـئله کامـالً روشـن و واضـح بـود: مهـم نیسـت طـول عمر 
انسـان چقـدر اسـت)و در آن زمـان همـه انسـانها مـدت طوالنـی زندگـی منـی کردنـد(، و مهم 
نیسـت کـه شـخص چقـدر خـوب زندگی کـرده اسـت)همچنین، زندگـی در آن زمـان خیلی هم 

عالـی نبـود(، دیـر یـا زود فرد مـی میرد. 
عـالوه بـر ایـن، هـر آنچـه کـه پـس از مرگ اتفـاق بیفتـد طوالنی مـدت و تا به ابـد خواهد 
بـود و بـی نهایـت طوالنـی تـر از عمـر کوتاه پیـش از مـرگ در این دنیـا خواهد بـود. بنابراین، 
از نظـر پاسـکال، منطقـی تریـن مسـئله ایـن شـخص مـی تواند و یـا باید این باشـد کـه بفهمد، 
چـه رسنوشـتی بعـد از مـرگ در انتظـار مـردگان اسـت، مشـاهده اینکـه مـردم درگیـر کارهایی 
ماننـد »نگرانـی از دسـت دادن مقـام، کـه برخی بی حرمتی به شـان و منزلت خـود قلمداد می 
کننـد« او را شـگفت زده مـی کـرد، امـا آنهـا هیچ توجهـی به این مسـئله منی کردند کـه بعد از 

مـرگ چـه اتفاقی برایشـان مـی افتد.
پاسـکال بـه یـک نکتـه توجـه داشـت. و جـای تعجب نیسـت که چرا قسـمت اعظـم کتاب 
مقـدس در مـورد وعـده ای کـه در انتظـار نجـات یافتـگان از طریق عیسـی مسـیح، و همچنین 

از آنچـه کـه در آینـده در انتظـار آنان اسـت سـخن مـی گوید. 

آیات ذیل را بخوانید� چه امیدی در اینجا به ما داده می شود؟ یوحنا ۶: ۵4؛ یوحنا ۳: 1۶؛ 

اول یوحنا ۵: 1۳؛ اول تیموتائوس 1: 1۶؛ یوحنا 4: 14؛ یوحنا ۶: 4۰؛ یهودا 1: ۲1؛ تیطس ۳: ۷�

 

زندگـی ابـدی در پرتـو صلیـب عیسـی مسـیح معنـا و مفهـوم مـی یابـد؛ در پرتـو صلیـب، 
هیـچ چیـزی دیگـری بـه غیـر از زندگی ابـدی معنا نـدارد. و اینکه خالـق جهان، کـه »همه عامل 
هسـتی را آفریـده اسـت« )عربانیـان ۱: ۲(، کسـیکه مـا »در او زندگی می کنیـم، و در او حرکت 
و هسـتی داریـم« )اعـامل ۱۷: ۲۸(، و او، خدایـی کـه، جسـم و خـون بـه خـود گرفت و انسـان 
گردیـد تـا بوسـیله مـرگ خـود ...... برای چه چیـزی؟ آیا بـرای اینکه ما در نهایت هامنند کشـته 

شـدگان کنـار جاده متعفن و پوسـیده شـویم؟ 
بـه همیـن دلیـل، در عهـد جدیـد بـا وعده هـای حیـات ابـدی مواجه هسـتیم، چراکـه تنها 
حیـات ابـدی تضمیـن کننـده غرامـت گنـاه اسـت. یـک میلیـون سـال، حتی یـک میلیارد سـال، 
ممکـن اسـت بـه انـدازه کافی لحظـات نیکو برای جربان بدی نداشـته باشـد. ابدیت بـه تنهایی 
مـی توانـد همـه چیز را میـزان و جربان کند، و باالخـره، بخاطر اینکه ابدیـت و دنیای نامتناهی 
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چیـزی بیـش از جهـان فانـی و متناهـی اسـت، و تـا به ابـد، جـاودان و بی نهایت مـی ماند. 
پاسـکال درسـت مـی گفـت: زمـان مـا در اینجـا در مقایسـه بـا آنچه کـه بعد از مـرگ پیش 
مـی آیـد، بسـیار محـدود اسـت. چقـدر احمقانـه خواهد بود تـا بـرای ابدیت کـه در بیخ گوش 

ماسـت آماده نشـویم.  

بــه کســی کــه نســبت بــه وقایــع بعــد از مــرگ کامــالً بــی تفــاوت اســت، چــه مــی 
توانیــد بگوییــد؟ چگونــه مــی توانیــد بــه ایــن شــخص کمــک کنیــد تــا بفهمــد کــه 

ایــن چنیــن بــی تفاوتــی و موضــع گیــری چقــدر غیــر منطقــی اســت؟  

۱ دی      دوشنبه      

هستی نو

»او هـر اشـکی را از چشـان آنهـا پـاک خواهـد کـرد� و دیگـر مـرگ نخواهـد بـود؛ و ماتـم و 

شـیون و درد وجود نخواهد داشـت، زیرا چیزهای اول سـپری شـد« )مکاشـفه ۲1: 4(� این آیه 

در بـاره هسـتی جدیـد کـه بـا ایـن جهـان متفـاوت خواهـد بـود،  چه چیـزی به ما مـی گوید؟ 

هسـتی تـازه ای کـه در آن مـرگ، غـم و انـدوه، و درد و رنـج، در آن جائـی ندارد�

 

 

یـک مسـیحی در مـورد امیـدی کـه انجیـل بـه مـا مـی دهد، یعنـی  زندگـی ابـدی از طریق 
عیسـی مسـیح با دوسـتش صحبت می کرد. دوسـتش نسـبت به کل عقیده او واکنش منفی از 
خـود نشـان داد. او بـا لـرزه بـر اندامش گفـت، »حیات ابدی؟ »چـه فکر وحشـتناکی! ۷۰ – ۸۰ 
سـال عمـر مـا در ایـن جهـان به اندازه کافی بد اسـت. چه کسـی مـی خواهد که برای همیشـه 

در آن حیـات ابـدی زندگـی کنـد؟ این جهنـم خواهد بود«. 
او بـه نکتـه قابـل توجهـی اشـاره کرده بـود، به اسـتثناء اینکـه او درک نکرده بـود که وعده 
حیـات جـاودان، ادامـه ایـن نـوع زندگـی کـه داریم نیسـت. کمـی بیندیشـید، چه کسـی چنین 
چیـزی را مـی خواهـد؟ در عـوض، هامنطـور کـه من فوق می گویـد، چیزهای کهنـه از بین می 

رونـد و همـه چیـز تـازه و جدید خواهند شـد. 

آیات زیر در مورد حیات جدیدی که خواهد آمد، چه می گویند؟ 

دوم پطرس ۳: 1۰ تا 1۳  
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مکاشفه ۲1: 1 تا ۶  

 

ســؤال مهــم در اینجــا بــرای همــه مــا اینســت کــه: چــه بایــد کــرد تــا بخشــی از ایــن 
هســتی تــازه شــد؟ چگونــه مــی توانیــم بــه آن دســت یابیــم؟ چگونــه مــی توانیــم 
اطمینــان حاصــل کنیــم کــه بخشــی از آن خواهیــم بــود؟ چــه چیزهایــی در زندگــی 
مــا وجــود دارنــد، حتــی انــدک،  کــه مــی توانــد مانــع مــا از دریافــت آنچــه باشــد کــه 

خداونــد وعــده داده تــا از طریــق عیســی مســیح بــه مــا برســد؟ 

۲ دی      سه شنبه      

پس خواهیم دانست

»ملکوت، مدرسه است؛ و رشته تحصیلی آن، جهان است؛ معلمش ، آن یگانه ازلی است� و شعبه 

ای از این مدرسه در باغ عدن تاسیس شده بود؛ و نقشه نجات و رستگاری برش تحقق یافت، 

آموزش دوباره در مدرسه عدن انجام خواهد گرفت« )اِلن جی وایت، آموزش، صفحه ۳۰1(�

اگر شـام مانند اکر مردم هسـتید، سـؤاالت زیادی برای شـام مطرح اسـت، سـؤاالتی درباره 
گنـاه، رنـج و انـدوه، بیـامری، مـرگ، دربـاره اینکـه چرا ایـن اتفاق افتاد، چـرا آن اتفـاق افتاد، و 

چـرا اتفاقات دیگـر رخ دادند. 
ما چنین سـؤاالتی را در مورد جهان طبیعی، و متام ارسار آن داریم. با توجه به پیشـرتفتهای 
باورنکردنـی علمـی کـه بـه مـا کمـک کـرده انـد تـا در مـورد جهـان و بطـور کلـی عامل هسـتی 

بیشـرت بدانیـم، امـا هنـوز خیلـی چیزها وجـود دارند کـه  فراتر از درک ما هسـتند. 
تا  اتم،  از حرکات ذرات ریز  از آسامن باالی رس ما گرفته،  از ساده ترین اشکال حیات و 
با  را  ما  حال حرکت هستند،  در  عامل هستی  نظام  در  مدارهایشان  در  که  سیار  کهکشانهای 
واقعیتی روبرو می کنند که بسیار بزرگ تر و عمیقرت از آن است که ذهن ما در حال حارض 
بتواند درک کند، به خصوص با زمان کمی که ما در اینجا و اکنون برای مطالعه این موارد داریم.

از طـرف دیگـر، وقتـی شـام ابدیـت را بـرای مطالعـه و بررسـی داریـد، شـکی نیسـت کـه 
بسـیاری از ارسار بـرای مـا در آنجـا بـر مـال و آشـکار خواهنـد شـد. 

آیـات ذیـل دربـاره زمانـی کـه نهایتـاً ایـن قسـمت از منایـِش اسـفباِر گنـاه و رنـج و مـرگ بـه 

یکبـاره پایـان مـی یابـد چـه مـی آموزنـد؟ 

اول قرنتیان 1۳: 1۲  
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اول قرنتیان 4: ۵  

بـه مـا وعـدۀ درک و فهمـی از امـور داده خواهـد شـد کـه بـرای زمـان حارض پنهان اسـت.
چـه امیـد فـوق العـاده ای!، کـه روزی آن امـوری کـه درک آن دشـوار بـوده، آسـان خواهد شـد 
و از حیـرت هیـچ نداریـم بگوئیـم جـز اینکـه خـدا را حمد بگوئیـم! مهمرتین چیـز حفظ ایامن 
و اعتـامد بـه وعـده هـای خداونـد اسـت، مـا در پرتـو امیـدی کـه داریم زندگـی می کنیـم و تا 
بـه آخـر پایـدار و بردبـار مـی مانیـم. و خـرب خـوب اینسـت کـه ما »به وسـیله مسـیح کـه ما را 

تقویـت مـی کنـد، بـه انجـام هر کاری قـادر هسـتیم« )فیلیپیـان ۴: ۱۳(. 

ــی در حــال حاضــر  ــد؟ چــه چیزهای ــب شــما ســنگینی مــی کن چــه ســؤاالتی در قل
ــه خــدا در امــوری  ــری اعتمــاد ب ــه یادگی ــرای شــما ســخت اســت؟ چگون درکشــان ب
کــه درک مــی کنیــد، کمــک بــه امــوری مــی کنــد کــه در حــال حاضــر آنهــا را درک 

نمــی کنیــد؟   

۳ دی      چهارشنبه      

مدرسۀ آخرت

»زیـرا رنجهـای جزئـی و گـذرای مـا جاللـی ابـدی برایـان به ارمغـان مـی آورد که بـا آن رنجها 

قیاس پذیـر نیسـت� پـس نـه بـر آنچـه دیدنـی اسـت، بلکـه بـر آنچـه نادیدنـی اسـت چشـم 

می دوزیـم، زیـرا دیدنیها گـذرا، اّما نادیدنیها جاودانی اسـت«)دوم قرنتیـان 4: 1۷، 1۸(� آیات 

فـوق چـه امیـدی را بـه مـا می دهنـد؟ برخی از ایـن اُمور نادیـده جاودان که از طریق مسـیح 

بـه مـا وعـده داده شـده اند و در انتظارشـان هسـتیم، چـه مـی تواننـد باشـند؟ همچنیـن بـه 

مکاشـفه ۲1: 1، ۲؛ مکاشـفه ۲: ۷؛ مکاشـفه ۷: 14 تـا 1۷ مراجعـه کنیـد� 

 

هـر چنـد وعـده هایـی در عیسـی مسـیح به ما داده شـده اسـت، و هـر چند دالیل بسـیار 
خوبـی بـرای ایـامن بـه آنهـا داشـته باشـیم، ایـن واقعیـت در جـای خـود باقیسـت کـه کتـاب 
مقـدس فقـط بـه آنچـه در انتظـار ماسـت اشـاره می کنـد. با ایـن وجود، مـا می توانیـم از یک 
مسـئله مطمـن باشـیم و آن، اینسـت کـه آنچـه در انتظار ماسـت بسـیار عالی و خـوب خواهد 
بـود، زیـرا فقـط تصـور کنیـد که زندگی بـدون وجود مرگ و ویرانی و آسـیب بالیـا و پیامدهای 

گنـاه چقـدر عالـی و زیبا خواهـد بود!
متـام دردهـای مـا، همـه رنـج هـای مـا، همـه چیزهایـی کـه مـا بـا آنهـا دسـت و پنجـه نرم 
مـی کنیـم مثـره گنـاه و پیامدهـای آن هسـتند. مسـیح آمد تا همـه اینهـا را باطل کنـد، زمین را 
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احیـا کـرده و بـه شـکل و وضعیـت اولیـه آن کـه خداوند قبـل از ورود گنـاه، قصد آنرا داشـت، 
برگردانـد. در حقیقـت، ایـن زمیـن جدیـد بهـرت خواهـد بـود، زیـرا در میـان همـه این شـکوه و 
جـالل و عظمـت، مـا برای همیشـه قـادر خواهیم بـود زخم هایـی را ببینیم که بر روی دسـتان 

و پاهـای مسـیح بـه خاطـر پرداخـت تـاوان گنـاه مـا و بـرای هزینه رسـتگاری ما ایجاد شـد. 
»در آنجـا، پـرده ای کـه چشـم دل مـا را تیـره و تـار کـرده بـود بـه کنـار مـی رود، و آنـگاه 
چشـامن مـا قـادر بـه دیدن دنیـای زیبایی میشـوند که اکنون فقـط از طریق میکروسـکوپ می 
توانیـم نگاهـی بـه آن بیاندازیـم ؛ مـا شـکوه و جـالل آسـامن ها را خواهیـم دیـد، در حالـی که 
اکنـون از راه دور از طریـق تلسـکوپ مـی توانیم آنرا مشـاهده کنیم؛ هنگامی کـه، زنگار و آثار 
تخریـب گنـاه پـاک شـود، بـه یکباره متامـی زمین در برابر چشـامن ما آشـکار می شـود ]زیبایی 
خداونـد، خـدای مـا[ آه، کـه چـه عرصـه ای بـرای مطالعـه در برابـر ما گشـوده و برمـال خواهد 
شـد! شـاگرد عرصـه علـم و معرفـت، قـادر خواهد بود تـا تاریخ خلقـت را بدون هیـچ یادآوری 
از قانـون رشیـر بررسـی کنـد. او قـادر خواهد بـود به نوای موسـیقی آوای طبیعـت گوش دهد، 
و بـه گـوش او هیـچ آوائـی از مالمـت و غم واندوه نخواهد رسـید. او قادر خواهـد بود در متام 
خلقـت، در عـامل گسـرتده حیـات، اثـر کار یـک خالـق را ببینـد، یعنـی ]نام خـدای بـزرگ[، و نه 
در زمیـن و یـا در دریـا و آسـامن، نشـانی از درد و رنـج و زحمـت باقـی منـی مانـد« )اِلـن جـی 

وایـت، آمـوزش، صفحه ۳۰۳(.

ــد  ــی کامــالً جدی ــرای همیشــه در دنیای ــا ب ــود ت ــد کــه چطــور خواهــد ب تصــور کنی
ــی در آن دشــوار نیســت� تصــور شــما  ــد االن زندگ ــه مانن ــی ک ــد، دنیای زندگــی کنی
ــود؟  ــد ب ــی خواهی ــه طــور خــاص چشــم انتظــار چــه چیزهای ــه خواهــد بود؟ب چگون

۴ دی      پنجشنبه      

معلم بزرگ
هامنطـور کـه در رسارس دروس ایـن سـه ماهـه مشـاهده کردیم، یکـی از جنبه هـای اصلی 
رسـالت مسـیح بـرروی زمیـن در بـاره معلـم بـود. او از ابتـدای خدمـت خـود، چـه از طریـق 
اعـامل خـود و چـه رفتـار و کـردار خـود، دامئـاً بـه پیروانـش حقایقـی را در مورد خـود، پدرش، 
رسـتگاری و امیـدی کـه در انتظـار ماسـت، مـی آموخـت )بـه متـی ۵: ۲؛ مرقـس ۴: ۲؛ لوقا ۱۹: 

۴۷؛ یوحنـا ۶: ۵۹ مراجعـه کنیـد(. 
در واقـع آنچـه کـه بایـد در کل انجام دهید این اسـت که انجیـل را ورق بزنید، و در رسارس 

آن تعالیـم عیسـی را خواهید دید.
و گرچـه، حتـی اکنـون، خداونـد از طریـق کالم خـود همچنـان مـا را تعلیـم مـی دهـد، در 
دنیـای جدیـد و در زمیـن نـو این آمـوزش همچنان ادامه خواهـد یافت. اما تجسـم کنید چقدر 
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ایـن جهـان تـازه کـه از یـوغ گنـاه و همـه کاسـتی هـا و محدویـت هایـی که گنـاه ببـار آورده، 
سـبکبار شـده و متفـاوت از االن خواهـد بود. 

»و او را خواهنـد گفـت : ایـن  جراحـات  کـه  در دسـتهای  تـو می باشـد چیسـت ؟ و او جـواب  

خواهـد داد آنهایـی  اسـت  کـه  در خانـه  دوسـتان  خویش  بـه  آنها مجـروح  شـده ام« )زکریا 1۳: 

۶(� فکـر مـی کنیـد کـه ایـن آیـه از چـه چیـزی سـخن مـی گوید؟ 

 

”در سـال های ابدیـت و بـی پایـان، هامنطـور کـه سـپری میشـوند، مکاشـفه ای عمیـق و 
همچنـان بـا شـکوه و جـالل از خدا و مسـیح آشـکار می شـوند. هر چـه علم و آگاهـی افزایش 
مـی یابـد، هامنطـور هـم محبت، حرمت و تکریم، شـادمانی بیشـرت خواهند شـد. هرچه مردان 
خدا، شناختشـان از او بیشـرت می شـود، تحسـین و حیرت آنان از شـخصیت او بیشـرت می شـود. 
هامنطـور کـه عیسـی گنج هـای رسـتگاری و پیروزیهای شـگفت انگیز مجادله بزرگ با شـیطان 
را برای آنان آشـکار می سـازد، قلبهای رسـتگاران خریداری شـده با خون مسـیح، با پرسـتش با 
شـکوه تـر او بـه تپـش در خواهنـد آمد، و با شـادمانی و شـور شـعف چنگ هـای طالیی را می 
نوازنـد؛ دههـا هـزار بـار و هـزاران هـزار صـدا بـا نوایی بلنـد در اتحاد و یـک صدا خـدای توانا 

و نامتناهی را تحسـین و سـتایش مـی کنند ...
نـربد عظیـم بـه پایان می رسـد. گنـاه و گناهکاران دیگـر نخواهند بود. کل عامل هسـتی پاک 
و تطهیـر مـی شـود. و در متـام عـامل پهنـاور خلقـت، نبضـی هامهنـگ بـا شـادمانی و شـور می 
تپد. از سـوی او که خالق متام هسـتی اسـت، حیات و نور و شـادی و شـعف رسچشـمه گرفته 
و رسارس قلمروهـای فضـای نامتناهـی را فـرا مـی گیـرد. از کوچکرتیـن ذرات اتـم تـا بزرگرتیـن 
مخلوقـات جهـان، همـه چیـز، جانـدار و بـی جان، بـا زیبایـی خیرکننده خـود و با شـادی کامل 

اعـالم مـی کننـد کـه خداونـد محبت اسـت«)اِلن جـی وایت، نـربد بزرگ، صفحـه ۶۷۸(. 

از میـان تمـام حقایـق خـارق العاده که در جهان ابـدی درباره آنها خواهیم دانسـت، 
هیـچ چیـز مـا را بیشـتر از فـداکاری مسـیح از جانـب مـا، شـیفته و افسـون خـود 
نخواهـد کـرد� بیاندیشـید کـه چقدر باید پربار و گرانبها باشـد که آنـرا فقط در جهان 
ابـدی مطالعـه خواهیـم کـرد� حتی اکنون، چگونه می توانید از مسـیح بـرای آنچه که 

بـرروی صلیـب بخاطـر نجات مـا انجـام داد، بهتر قدردانـی کنیم؟ 

۵ دی      جمعه      

تفکری فراتر: بخوانید از اِلن جی وایت، بخش »مدرسه آخرت«، صفحات ۳۰۱ تا ۳۰۹ 
از کتاب  »آموزش«؛ همچنین بخش »پایان جدال«، صفحات ۶۶۲ تا ۶۷۸، از کتاب نربد عظیم.
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شـیر، کـه در اینجـا از آن تـرس و وحشـت داریـم، در کنـار بـره دراز خواهد کشـید، و زمین 
نـو در آرامـش و هواهنگـی خواهـد بـود. درختـان در زمیـن تـازه راسـت قامـت و رفیـع و بـی 

نقـص خواهنـد بود...
و  زالل  و  های صاف  رودخانه  یادآور  زیباست،  ما  خاکی  خانه  در  که  آنچه  هر  بگذارید 
مرغزارهای رسسبز، نسیم درختان و چشمه های جاری، شهرهای تابناک و نوای دلپذیر نغمه 
رسایان سفیدپوش، خانه آسامنی ما باشد، دنیایی که هیچ هرنمندی قادر به ترسیم و هیچ زبان 
فانی قادر به توصیف آن نیست. بگذارید تصورات شام، خانه ای که در ملکوت برای شام آماده 
شده را تجسم کند، و بیاد داشته باشید که شکوهمندتر و درخشان تر از آنی خواهد بود که 

ذهن شام بتواند تصور کند« )اِلن جی وایت، ملکوت، صفحات ۱۳۳، ۱۳۴(. 
نگرانـی از سـاخن میراثـی بـرای آینـده بظاهـر بسـیار مادی بنظر می رسـد و بسـیاری را از 
حقایقـی روحانـی هدایتگـر منحـرف سـاخته اسـت تـا به آن بـه عنوان خانـه خود نـگاه کنیم. 
مسیح به شاگردانش اطمینان داد که او رفت تا مکانی برای آنان در خانه پدر آماده سازد. 
کسـانی کـه تعلیـامت کالم خـدا را مـی پذیرنـد از مسـکن آسـامنی کامـالً نـا آگاه نخواهنـد 

بـود.... زبـان بـرشی از وصـف اَجـر عـادالن ناتوان اسـت.
و ایـن فقـط بـرای کسـانی که با ایامن چشـم انتظار آن باشـند محقق می شـود. ذهن فانی 

از درک شـکوه فـردوس خـدا عاجز اسـت«. - اِلن جی وایت، نربد عظیـم ، صفحات ۶۷۴، ۶۷۵.  

سؤاالتی برای بحث

1� دربــاره مســئله ای کــه پاســکال در مــورد افرادیکــه بــه نظــر می رســد بســیار غافــل و 
بــی توجــه بــه مســائل ابدیــت هســتند، مطــرح کــرد، بیشــتر بیاندیشــید� بــه نظــر شــما 

چــرا مــردم ایــن چنیــن هســتند؟ چــرا چنیــن نگرشــی غیــر منطقــی و نامعقــول اســت؟ 

ــت،  ــم اس ــیار مه ــا بس ــان م ــرای ایم ــدی ب ــات اب ــه حی ــد ب ــرا امی ــه چ ــورد اینک ۲� در م
ــتیم؟  ــوده هس ــوچ و بیه ــا پ ــدون آن، م ــرا ب ــید� چ بیاندیش

۳� به همه اسرار خارق العاده موجود در جهان طبیعی بیاندیشید� در تمام زمینه های 
زیست شناسی، زمین شناسی، ستاره شناسی، فیزیک، شیمی، همه چیز پیچیده تر از آن 
چیزی است که در ابتدا تصور می شد� به عنوان مثال دانشمندان دیگر درمورد »اشکال 
ساده حیات« صحبت نمی کنند، زیرا، همانطور که معلوم شده است، حتی ساده ترین 
اشکال زندگی نیز چندان ساده نیستند� به نظر می رسد هر موفقیت جدید، هر کشف تازه، 
فقط سؤاالت بیشتری را برای ما که نیاز به پاسخگویی دارند، مطرح می کند� چگونه همه 
اینها به ما کمک می کنند تا میزان و وسعت دانش و آگاهی که ما در »مدرسه آخرت« 

خواهیم آموخت را درک کنیم؟ 
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داستانهای ایانداران

کاربی سوصدا در سبت ممنوع
توسط گری راجرز

در باتامبنـگ دومیـن شـهر بـزرگ کامبوج  تیم سـاختامنی ام همـه چیز را برای 
ایجـاد سـقف »کانـون رضوریـات زندگـی« آمـاده کـرده بودنـد کـه یک مرکـز تاثیر 
گـذاری شـهری بـود.  پـس بـا یـک رشکـت درپایتخـت، پنـوم پـن، متـاس گرفتـم تـا 
لـوازم رضوری را جهـت سـاخن پشـت بـام به کارگـران بدهـد. قبل ازامضـای کامل 
قـرارداد، بـه آنـان توضیـح دادم کـه مـا ایـن مـکان را بـه عنـوان کلیسـای مسـیحی 
اسـتفاده خواهیـم کـرد و منـی توانیـم روزهـای شـنبه کارکنیـم. مطمـن بـودم کـه 

پشـت بـام قبـل از روز شـنبه تکمیـل خواهد شـد.
امـا وقتـی کارگـران رسـیدند رسیعـاً متوجـه شـدم کـه امتـام آن قبـل از سـبت 
امـکان پذیـر نیسـت. یـک ایمیـل جهـت یـادآوری در مـورد مفاد قـراداد بـه رئیس 
رشکـت مذکـور فرسـتادم. در روز چهارشـنبه کـه بـا یکـی از کارگرانـم بـه نـام کوی 
سـوپائون در مـکان سـاختامن حرف می زدم، گوشـی ام زنگ خـورد. مناینده رشکت 
بـود و گفـت: »بـه خاطـر ایمیلـی که فرسـتاده اید متـاس گرفتـم. ما باید شـنبه کار 
کنیـم تـا پـروژه متـام شـود. اگـر نتواننـد شـنبه کار کننـد بایسـتی بـه آنـان حقـوق 

اضافـی بدهیـم  تا دوشـنبه فرابرسـد. 
مـن پاسـخ دادم: مـا در مـورد ایـن موضـوع قبـالً صحبـت کردیـم. منـی توانیـم 

روز شـنبه کار کنیـم. 
عامـل اجرائـی شـیوه اش را تغییـر داد. او گفـت: »قـول مـی دهـم کـه سـاکت 
خواهیـم بـود. هیـچ رسوصدایـی نخواهیـم کـرد. نیازی نداریـم تا از چکش یـا ابزار 
دیگـر کـه رسوصـدا می کنند در روزشـنبه اسـتفاده کنیـم. هیچ کسـی حتی متوجه 

نخواهد شـد که کسـی در پشـت بام اسـت.« 
مـن گفتـم: »اگرچنـد دقیقـه وقـت داریـد اجـازه دهیـد توضیـح بدهم کـه چرا 

کار منـی کنیـم.« مدیـر اجرایـی موافقـت منـود تا گـوش کند. 
گفتم:»کتـاب مقـدس مسـیحی مـی گویـد کـه خدا زمیـن را در عرض شـش روز 
آفریـد. روز هفتـم، او سـه کار را انجـام داد: از کار دسـت کشـید، اسـرتاحت کـرد و 
آن روز را مقـدس شـامرد. او ایـن کار را کـرد تـا بـه ما یادآوری کند که خالق اسـت. 
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او از مـا خواسـته اسـت تـا هیـچ کاری نکنیـم— مـا یـا کسـانیکه بـرای مـا کار مـی 
کننـد- در هـر هفتمیـن روز، کـه شـنبه اسـت. به این طریـق، ما او را به یـاد آورده 

و پرسـتش مـی کنیم.«
مدیر اجرائی گفت: »خوب، فهمیدم. شنبه را اسرتاحت می کنیم.«

کارگـرم، سـوپائون، بـا کنجـکاوی به مکامله تلفنـی گوش داد. بعـد از آن، به من 
نـگاه کـرده گفـت: پـس چـرا کلیسـای مـن در روز یکشـنبه پرسـتش مـی کنـد؟ در 
حالیکـه از سـوپائون دعـوت کـردم کـه بنشـیند، بـه او در مـورد تاریخ تغییر سـبت 
توضیـح دادم. بعـداً، در زمـان اسـرتاحت بـرای رصف ناهـار، دیدم که سـوپائون در 
حـال مطالعـه کتـاب مقدسـش اسـت. او به طـور خارق العـاده ای توضیـح داد که 

کتـاب مقـدس تعلیـم مـی دهـد که روز هفتم سـبت اسـت.
در روز جمعـه، بـه سـوپائون گفتم»تـو حقیقـت جدیـدی را در مـورد روز خـدا 
در کالمـش دیـده ای. آیـا مایـل نیسـتی تـا حقیقتـش را دنبـال کـرده و روزسـبت را 

مقـدس شـامری؟« سـوپائون گفـت: »بلـه، البتـه که مـی خواهم.«
سـوپائون درجلسـه پرستشـی در کانـون نیمـه سـاخته درآن سـبت حـارض شـد. 
هیـچ کسـی در پشـت بـام کار منـی کـرد. امـروز او خـادم اسـت و معلـم مدرسـه 

سـبت در کلیسـایی اسـت کـه سـاختش بـه امتـام رسـید.

گـری راجـرز ۶٣ سـاله از سـال ١٩٩۶ بـه عنـوان بنـا در اداره امـور بشـارت 
جهانـی در کامبـوج کار کـرده اسـت. کانـون رضوریـات زندگـی  بـه کمـک هدایای 

سـیزدهمین سـبت ۲۰١٨ افتتـاح شـد.


