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»قوم مرا تسلّی 
دهید«

کالم اشـعیای نبـی دسـت بـه دسـت 
چرخیـد تـا  به ما رسـید و در ذهن ما جا 
گرفـت و حتـی ریشـه دوانیـد. سـخنانی 
فرامـوش نشـدنی و پُـر بار که نـه تنها پر 
معنـا و مفهـوم بلکـه امیـدوار کننده بود 
و وعـده خداونـد را در بر داشـت، مانند: 
»خـدا بـا ماسـت« )اشـعیا ۷: ۱۴(، »برای 
مـا فرزنـدی به دنیا آمده« )اشـعیا ۹: 6(، 
)اشـعیا  برافراشـته شـود«  ای  درّه  »هـر 
۴۰: ۴(، و » بـرای  گناهـان  مـا بـود کـه  او 
مجـروح  شـد و بـرای  رشارت  مـا بـود کـه  

او را زدنـد. او تنبیـه  شـد تـا مـا سـالمتی  کامـل  داشـته  باشـیم . از زخمهـای  او مـا شـفا یافتیـم« 
)اشـعیا ۵۳: ۵(. 

کلـامت خلـق کننـده تصاویـر، تصـورات، و پژواکهـا هسـتند؛ کلـامت ضعیـف، و فرومایـه 
خالـق تصاویـر ضعیـف و ناچیـز هسـتند؛ کلـامت قدرمتنـد، پیراسـته، اسـتادانه باعـث خلـق 
تصاویـر قدرمتنـد، تصـورات نـاب، تـازه و پژواک هائی رسـا می شـوند. البته ایـن مطلب توضیح 

مـی دهـد کـه چـرا بعـد از ۲۷ قـرن، سـخنان اشـعیا همچنـان بـرای مـا رسـا، تازه هسـتند.         
بـه عنـوان مثـال، اشـعیا در رسود خـادِم رنجیـده ) اشـعیا ۵۲: ۱۳ تـا ۵۳: ۱۲(، از مسـیح 
تصویـری شـفاف تـر از هـر جـای دیگـر در عهـد عتیـق نشـان مـی دهد. ایـن بخش بـه تنهایی 

بـرای توجیـه نـام، » انجیـل نبـی« کافـی اسـت. 
بعـالوه، پیـش بینـی وی در مـورد کـورش بـا بیـان نـام او، یـک قـرن و نیـم قبـل از فتـح 
بابـل بوسـیله پادشـاه فـارس )اشـعیا ۴۴: ۲۸ تـا ۴۵: 6(، چنـان حیـرت انگیز اسـت کـه برخی از 
محققـان بخـش اعظمـی از کتـاب اشـعیا را بـه بعـد از او و »اشـعیای ثانـی« نسـبت داده انـد، 
موجـودی خیالـی در بـاب کسـانی کـه قـادر بـه دیـدن گذشـته نیسـتند و در تصـورات بـرشی 

محبـوس شـده اند. 



۳

کتاب الهام شده اشعیا با ترکیبی منحرص بفرد از تصاویر زنده که از وزن شعر و تعادل 
برخوردار است، و می توان آن را با تضادهای دراماتیکی همچون موسیقی بتهوون قیاس 
کرد، که از مضامین عمیق با یک فرایند پیچیده سمفونیک با ریزه کاریهای استادانه رو 
به تعالی برخوردار است تکرار می شود، وسیله ادبی شایسته ای برای الهیات است که 
اندیشه های آن به اندازه آسامن ها رفیع است )اشعیا ۵۵: ۹ را ببینید(. حتی در ترجمه 
که واژه های خاطره انگیز  نقش و تجانس آوائی عربی خود را از دست می دهد، کتاب 

اشعیا در تاریخ ادبی همتای کمی دارد، خواه سکوالر و یا معنوی. 
مـا سـخنان او را مـی شناسـیم، بسـیار شـیوا، فصیـح، شـاعرانه، عاطفـی و قدرمتنـد 
هسـتند، امـا آیـا ایـن َمـرد، یعنـی اشـعیا و رشایـط محیطـی زمانـی کـه مطالـب را مـی 
نوشـت، در آن فضـا دعـا، و نبـوت مـی کـرد را می شناسـیم؟ اوج قـدرت گیـری امپراتوری 
ظـامل آشـور بـا خطرات سـهمگینی همراه بـود. حتی بدتـر از آن، ملت یهـود، قوم منتخب 
خداونـد، هـر روز بیشـر در ضعـف اخالقـی فـرو مـی رفـت. مـردم در اثـر حـرص و طمع 
و فالکـت در خیابان هـا بـه جـان هـم افتـاده بودنـد. در کشـاکش ثـروت و یا  بقـا، برخی 
رس مسـت و رسخـوش از بیهودگـی و برخـی دیگـر بـه عجـز افتـاده بودنـد. اشـعیا کـه در 
پـی حفـظ هویـت قـوم خـود بـود تـا بازماندگانـی کـه در وضعیـت انکار قـرار داشـتند را 
گـرد هـم آورد و در نظـر داشـت تـا آنـان را بـه واقعیت ملحق کنـد. آنگاه او قـوم خود را 
فـرا خواهنـد تـا چشـم به خدا داشـته باشـند، او کـه یگانه قـدوس ارسائیل، خالق آسـامنها 
و زمیـن اسـت، آنکـه آنـان را بـا اسـم مـی شناسـد و وعـده داده اسـت تـا آنـان را از آتش 

برهانـد ولـی مـرشوط بـر ایـن که بـه حـرف او گـوش سـپرده و فرمانربدار باشـند.
اشـعیا بـه پادشـاهان انـدرز مـی داد. وقتـی تنهـا بازمانـدگان قـوم خداونـد توسـط 
لشـکریان پادشـاه آشـور محـارصه شـدند، ایـن پیغـام هـای نبـوی اشـعیا بودنـد کـه حزقیـای 
پادشـاه را تقویـت کردنـد تـا در پـی معجـزه باشـد که تنهـا امید اورشـلیم بود )اشـعیا ۳6، ۳۷(. 
اگـر بـه جـای سـقوط بابلیان در یک قرن بعد، اورشـلیم سـقوط می کرد، سیاسـت آشـوریان در 
متفـرق کـردن مـردم مـی توانسـت هویـت ملی قـوم یهـود را بر بـاد فنا دهـد. بنابرایـن، دیگر 
هیـچ قـوم یهـودی وجـود نداشـت کـه مسـیح، ناجی جهـان برشیـت، از طریـق آن ظهـور کند.   
در دروس ایـن سـه ماهـه، بـه کتـاب اشـعیا نبـی  نگاهـی خواهیـم انداخـت، و سـخنان او، 
روزگار او، مشـکالت و موانـع او، امـا بیشـر از همـه خدای او، خدایی که از گذشـته تا به حال، 
بانـگ بـر مـی آورد: »نـرس، مـن تـو را نجـات خواهـم داد. مـن تـو را به اسـم خوانـدم و تو به 

مـن تعلـق داری« )اشـعیا ۴۳: ۱( را مطالعـه خواهیـم کرد. 

دکـر روی جیـن، پژوهشـگر زبان عـربی، مدرس عهد عتیق در دانشـکده الهیات دانشـگاه 
انـدروز وابسـته بـه کلیسـای ادونتیسـت هـای روز هفتم می باشـد، کـه در ِبریْین اسـپرینگز، 

ایالت میشـگان واقع اسـت� 
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6 تا ۱۲ دی  درس یکم  

بحران هویت

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اشـعیا ۱: ۱ تـا ۹، اشـعیا ۱: ۱۰ تـا ۱۷، اشـعیا ۱: ۱۸، اشـعیا ۱: ۱۹ تا 

۳۱، اشـعیا ۵: ۱ تـا ۷.

آیـه حفظـی: »بحـث  و جـدل  مـن  بـا شـام ایـن  اسـت : اگـر چـه  لکه هـای  گناهانتـان  بـه  
رسخـی  خـون  اسـت ، امـا مـن  آنهـا را ماننـد پشـم  پـاک  می کنـم  و شـام را همچون  برف  سـفید 

می سـازم !« )اشـعیا 1: 1۸(�

گم شـدن در دیار فراموشـی و خاموشـی. اگر در ایرلند باشـید در امتداد یک جاده باریک 
منطقـه ای روسـتایی در کنـار حصار سـبز مـزارع و مراتـع رانندگی کنید، ممکن اسـت به راهی 
برسـید که توسـط یک گله گاو مسـدود شـده باشـد که از مراتع رسسـبز در مسـیر برگشـن به 
خانـه مـی باشـند. حتـی اگـر هیـچ چوپانـی هـم بـا آنهـا نباشـد، آنها مـی داننـد کـه چگونه به 

طویلـه صاحـب خـود برگردنـد. آنهـا مـی دانند کـه متعلق به کجا، و چه کسـی هسـتند. 
اگر یک پرس کوچک در فروشگاه از مادرش جدا شود و فریاد بزند، »من مادرم را گم کرده ام!« 
او ممکن است دقیقا نداند که در کجاست، یا مادرش کجاست، اما در میان جمع کثیری از مادرانی 
که در فروشگاه هستند، او مادر خود را خواهد شناخت، که تنها مادر اوست و به او تعلق دارد. 

باید گفت، این مسئله غم انگیز است که حتی برخالف آن گاوهای ایرلندی )خیلی کمر از 
پرس بچه گم شده(، یهودیان از یاد بردند که متعلق به خداوند، پروردگار آسامنی خود هستند 
و بنابراین هویت واقعی و اصلی خود را به عنوان قومی که خداوند با آنان عهد بست از دست 
دادند. »ای آسامن بشنو و ای زمین گوش فرا ده زیرا خداوند سخن می گوید: »فرزندان پروردم و 
بزرگ کردم، اّما آنها بر من شوریده اند. گاو مالک خویش و االغ آخور صاحب خود را می شناسد، 

اّما ارسائیل منی شناسد. قوم من  فهم ندارند« )اشعیا ۱: ۲ و ۳(. 
ایـن هفتـه بـه کار خداونـد در خصـوص احیـای قـوم و بازگردانـدن آنـان بسـوی خویـش 

نگاهـی خواهیـم انداخـت.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۲ دی – ۲ ژانویه آماده شوید.
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۷ دی      یکشنبه      

ای آسامن، بشنو! )اشعیا 1: 1 تا ۹(
کتاب اشعیا بطور مخترص با معرفی نویسنده )»پرس عاموس«(، با منبع پیامش)یک»رویا«( 
، و دربـاره رسفصـل خود)یهـودا و پایتخـت آن، اورشـلیم در طی سـلطنت چهار پادشـاه( رشوع 
میشـود. ایـن رسفصـل همچنیـن مخاطبـان اصلـی اشـعیا را به عنوان مردم کشـور خـود در طی 
روزگاری کـه وی زندگـی میکـرد، شناسـایی و مشـخص مـی کنـد. اشـعیا نبـی بـا آنـان در مـورد 

وضعیـت و رسنوشتشـان سـخن می گوید. 
اشـعیا بـا اشـاره به پادشـاهانی که در دوران او سـلطنت مـی کردند، مخاطبـان خود را جدا 
و مشـخص مـی کنـد و کتـاب را بـا وقایـع تاریخـی و سیاسـی یـک دوره خاص پیونـد می دهد. 
ایـن بـازه زمانـی مـا را بـه سـمت حکایت هایـی در دوم پادشـاهان بـاب های ۱۵ تـا ۲۰ و دوم 

تواریـخ ۲6 تـا ۳۲ هدایـت می کند.    

اشـعیا بـاب 1: ۲ را بخوانیـد� اسـاس و جوهـره پیام در اینجا چیسـت؟ خداوند چـه می گوید؟ 

ایـن ایـده مشـابه در طـول تاریـخ مقـدس بـه چـه صورتـی دیـده شـده اسـت؟ آیـا دربـاره 

کلیسـای مسـیحی امـروز نیـز صـدق مـی کنـد؟ توضیـح بدهید�  

 

توجـه کنیـد کـه چگونـه پیـام اشـعیا بـا این کلـامت آغاز میشـود »ای آسـامن، بشـنو!، و ای 
زمیـن گـوش فـرا ده« )بـا تثنیـه ۳۰: ۱۹، و تثنیـه ۳۱: ۲۸ مقایسـه کنیـد(. منظـور خداونـد ایـن 
نیسـت کـه آسـامن و زمیـن، خودشـان مـی تواننـد بشـنوند و یـا بفهمند. بلکـه، او این سـخنان 

را بـرای تاکیـد بیـان مـی کند.    
هنگامیکـه یـک پادشـاِه دوران باسـتان در خـاور نزدیـک، مانند یـک امپراتور حیتـی، با یک 
حاکـم کوچکـر پیـامن سیاسـی مـی بسـت، او خدایـان خـود را شـاهد می گرفـت تـا تاکید کند 
کـه هرگونـه نقـض مفـاد توافقنامـه قطعـا مورد توجـه و مجازات در پـی خواهد داشـت. با این 
حال، هنگامی که پادشـاِه پادشـاهان در روزگار موسـی با بنی ارسائیل پیامن بسـت، او دسـت 
بـه دامـان خدایـان دیگـر بـه عنـوان شـاهدان خـود نشـد. در عـوض، او بـه عنـوان تنهـا خدای 

حقیقـی، آسـامن ها و زمیـن را شـاهد مـی گرفـت )همچنیـن نگاه کنیـد به تثنیـه ۴: ۲6(.      

ــور  ــودا را بط ــوم یه ــاِن ق ــد� گناه ــت بخوانی ــا دق ــا ۹ را ب ــاب 1: 1 ت ــی ب ــعیا نب اش
ــان  ــن گناه ــای ای ــه پیامده ــاص ب ــور خ ــن، بط ــید� همچنی ــر بنویس ــه در زی خالص
توجــه کنیــد� جــرم یهــودا چــه بــود، و بــه خاطــر جرمــش چــه بــر ســرش آمــد؟ در 

ــت؟  ــده اس ــه ۹ داده ش ــدی در آی ــه امی ــال، چ ــن ح عی



۶

۸ دی      دوشنبه      

آیین گرائی پوسیده )اشعیا 1: 1۰-1۷(

اشـعیا 1: 1۰ را بخوانیـد� چـرا او در اینجـا از تشـبیه ادبـی ُسـدوم و غمـوره نـام مـی بـرد؟ 

خداونـد بـه چـه نکتـه ای اشـاره کـرده بـود؟ 

 

اشـعیا بـاب 1: 11 تـا 1۵ را بخوانیـد� خدوانـد بـه مـردم در اینجـا چـه می گوید؟ چـرا خداوند 

عبـادات و دعاهـای قـوم خویش را منـی پذیرد؟ 

 

هـامن دسـت هایی کـه قربانیـان را تقدیـم میکردنـد و در دعـا بـه سـوی او بلند می شـدند، 
»خـون آلـوده« بودنـد؛ یعنـی، دسـت آنـان آغشـته بـه گنـاه، خشـونت و ظلـم به دیگـران بود 
)اشـعیا ۱: ۱۵ و اشـعیا ۵۸: ۳، ۴(. آنـان بـا بدرفتـاری بـه هـم پیامنـان عهـد خداونـد، بـه حامی 
کّل قـوم ارساییـل اهانـت مـی کردنـد. گناهان آنـان علیه قوم، گناهـان آنان علیه پـروردگار بود. 
البتـه، خداونـد خـودش آئیـن و ترشیفـات مذهبـی را )الویـان ۱ تـا۱6( ایجـاد کـرده بـود و 
معبـد اورشـلیم را بـه عنـوان مـکان مناسـب عبـادت تعییـن کـرده بـود )اول پادشـاهان ۸: ۱۰، 
۱۱(. امـا قـرار بـود ایـن آییـن هـا در چارچـوب پیامنـی کـه خداونـد بـا ایـن مـردم بسـته و به 
آن متعهـد بودنـد، اعـامل شـوند. ایـن عهـد خداونـد بـا قوم بنـی ارسائیل بـود که این امـکان را 
فراهـم کـرد تـا او بتوانـد در میـان آنان در خیمه مقدس/ معبد سـاکن شـود. بنابرایـن، آیین ها 
و دعاهایـی کـه آنـان بـه جـا مـی آوردنـد فقـط در صورتـی قابـل قبول بودنـد که بـه او و عهد 

او وفـاودار مـی ماندند. 
مردمـی کـه بـدون توبـه و ندامـت از اعـامل رشیرانه نسـبت به دیگـر اعضـای جامعه عهد 

قربانـی پیشـکش مـی کردنـد، آئینی دروغیـن را بجا مـی آوردند.
بنابرایـن، قربانـی هـای آنـان نه تنها باطل بلکه گناه محسـوب می شـد! مراسـم آیینی بیان 
مـی کـرد کـه آنـان بـه خـدا وفـاودار هسـتند، امـا رفتار آنـان ثابت مـی کرد کـه عهد خـود را با 

خداوند شکسـته اند.         

اشــعیا بــاب 1: 1۶، 1۷ را بخوانیــد� خداونــد بــه قــوم خــود  چــه فرمانــی مــی دهــد 
تــا انجــام دهنــد؟ ایــن آیــات بــا آنچــه کــه عیســی در متــی بــاب ۲۳: ۲۳ تــا ۲۸ مــی 
گویــد، چــه تشــابهی دارنــد؟ در ایــن آیــات، در بســتر زمانــی کــه داده شــده انــد چــه 

پیامــی بــرای امــروز خــود خواهیــم یافــت؟ 



۷

۹ دی      سه شنبه      

بحث آمرزش )اشعیا 1: 1۸(

اشـعیا بـاب 1: 1۸ را بخوانیـد� بعـد از چندیـن بار مطالعه آن، بنویسـید به نظر شـام چه چیزی 

را خداونـد در ایـن آیـه بیـان می کند )آیـات بعدی را  بخوانید تا مضمون کلـی آنرا درک کنید(�  

 

خداونـد شـواهد موثقـی را مبنـی بـر مقرص بـودن یهودیـان ارائه منوده اسـت کـه متهم به 
نقـض عهـد مـی باشـند.  )اشـعیا ۱: ۲ تا ۱۵(، و بیانگر اینسـت کـه او از آنان درخواسـت میکند 
تـا خـود را اصـالح کننـد و دسـت از اعـامل رشیرانـه خـود بردارنـد )اشـعیا ۱: ۱6، ۱۷(، و ایـن 
درخواسـت حاکـی از ایـن اسـت کـه امیدی وجـود دارد. از این گذشـته، چرا باید یـک جنایتکار 
مسـتحق اعـدام و مجـازات را ترغیـب کـرد تـا طریـق خـود را در زندگـی تغییـر داده و خـود را 
اصـالح کنـد؟ چگونـه یـک زندانـی در انتظـار اعـدام می توانـد »سـتمدیدگان را یـاری دهد، به 
داد یتیـامن برسـد و از بیـوه زنـان حامیـت کنـد«؟ امـا وقتـی خداوند مـی گویـد: »بیایید بحث 
کنیـم« )اشـعیا ۱: ۱۸(، مـی توانیـم ببینیـم کـه خداوند هنوز در پی اینسـت که با آنـان مباحثه 
کنـد، و هنـوز بـه دنبـال اینسـت کـه آنـان را مجاب بـه توبه کنـد تـا از راه های شـیطانی خود 

برگردنـد، رصف نظـر از اینکـه کـه چقدر منحط شـده باشـند. 
خداونـد بـه آنـان می گوید، »اگرچه گناهان شـام بشـدت رسخ باشـد«. چرا گناهـان به رنگ 
رسخ هسـتند؟ زیـرا رسخـی رنـگ »خـون« اسـت، و دسـتان مردم به آن آغشـته اسـت )اشـعیا ۱: 
۱۵(. در مقابـل، سـفید، رنـگ پاکـی، خلـوص و عدم وجود گناه اسـت. در اینجا، خـدا از آنان می 
خواهـد کـه خـود را اصـالح کننـد. این هامن لحنی اسـت کـه داود پادشـاه بکار بـرد، هنگامیکه 
از خداوند به خاطر ازدواج با بتشـبع و انابود کردن شـوهر او، در خواسـت آمرزش کرد )مزمور 

۵۱: ۷، ۱۴(. در اشـعیا بـاب ۱: ۱۸ بحـث خداونـد، ارائـه آمـرزش برای قوم وی می باشـد. 

هدیـه آمـرزش و بخشـش خداونـد چگونـه بـه عنـوان مبحثـی بـرای تغییـر راه آنـان عمل می 

کنـد؟ اشـعیا بـاب 1: 1۸ را بـا اشـعیا 44: ۲۲ مقایسـه کنیـد�

 

اکنـون منظـور از سـخنان شـدیداللحن و هشـدار آمیز خداوند بر علیه قومـش را می توانیم 
درک کنیـم. ایـن سـخنان بـه مفهـوم رد قـوم خـود نیسـت بلکـه بـه منظـور بازگشـت آنـان بـه 
سـوی اوسـت. هدیـه آمـرزش وی مبحثی قدرمتند در حامیـت از درخواسـت او از مردمش برای 
اصـالح و پاالیـش اخالقیشـان اسـت )اشـعیا ۱: ۱6، ۱۷(. آمـرزش او ممکن می سـازد تا با قدرت 
وی متحـول شـوند. در اینجـا بذرهـای »عهـد جدیـد« را مـی بینیـم  کـه در ارمیـا ۳۱: ۳۱ تـا ۳۴ 



۸

پیشـگویی شـده اسـت، کـه بـه موجب آن، آمـرزش اسـاس رابطه قلـب جدید با خداوند اسـت. 
مـا بـا »قرمـز« رشوع مـی کنیـم، بـه دلیل تاوانـی که هرگز قـادر بـه بازپرداخت آن نیسـتیم. از 
زمانیکـه مـا از نیـاز خـود بـه آمـرزش خداونـد آگاه مـی شـویم و خـود را فروتن می سـازیم، ما 

آمـاده هسـتیم تـا هـر آنچـه را کـه او برای ما مـی خواهـد بپذیریم.    

۱۰ دی      چهارشنبه      

خوردن یا خورده شدن )اشعیا 1: 1۹ تا ۳1(

اشـعیا 1: 1۹ تـا ۳1 را بخوانیـد� چـه موضوعـی در اینجـا ظاهـر مـی شـود کـه در رسارس کتاب 

مقـدس دیده می شـود؟ 

 

به ساختار منطقی در اشعیا باب ۱: ۱۹ و ۲۰ توجه کنید: اگر مردم تصمیم بگیرند که مایل 
به اطاعت از او می باشند، آنان از نعمت ها و مثرات زمین خواهند خورد )اشعیا ۱: ۱۹(. در 
مقابل، اگر هدیه آمرزش و احیا را رد کنند و علیه او طغیان کنند، آنها با شمشیر خورده خواهند 
شد )اشعیا ۱: ۲۰(. انتخاب با آنهاست. پس، این آیات حاوی برکت و لعنتی مرشوط می باشند. 
اشـعیا بـاب ۱، سـخنان موسـی را کـه در تثنیـه ۳۰: ۱۹، ۲۰ در زمـان بـر پایـی عهـد بـا ملت 
ارسئیـل نوشـته شـد را تکـرار و بـکار مـی بنـدد : »مـن آسـامن و زمیـن را شـاهد مـی گیـرم که 

امـروز زندگـی و مـرگ، برکـت و لعنـت را در برابـر شـام قـرار داده ام«.   

بـه ایـن سـخنان موسـی توجـه کنیـد� هیـچ حـد وسـطی وجـود نـدارد� ایـن گزینـه زندگـی یـا 

مـرگ، بـرکات یـا بالیـا و لعنـت اسـت� چـرا فکر می کنیـد فقط یکـی از این دو گزینـه برای ما 

وجـود دارد؟ چـرا منـی توانـد بـه گونـه ای راه مصالحـه یا سـازش وجود داشـته باشـد؟ 

 

ایـن سـخنان موسـی مجموعـه ای از هشـدارها، بـرکات، لعنـت هـا را خالصـه مـی کنـد که 
منجـر بـه شـکل گیـری عهـد در تثنیه ۲۷ تـا ۳۰ می شـود )با الویان ۲6 مقایسـه کنیـد(. عنارص 
تشـکیل دهنـده ایـن عهـد عبارتنـد از: )۱( رشح و بازگویـی آنچـه کـه خداوند برای آنـان انجام 
داده اسـت، )۲( رشایط/مفـاد )فرامیـن( کـه بـرای حفـظ عهـد بـا خداونـد بایـد رعایـت و اجرا 
مـی شـدند، )۳( ارجـاع بـه شـاهدان، و )۴( بـرکات و لعنت ها برای هشـدار و آگاهـی دادن به 

مـردم کـه در صـورت نقـض رشایط عهـد چـه اتفاقی خواهـد افتاد. 
محققـان دریافتـه انـد که این عنارص در معاهدات سیاسـی مربوط بـه مردمان غیرارسائیلی 

ماننـد حیتـی ها به هـامن ترتیب ظاهر می شـوند.



۹

بدیـن سـبب او بـرای ایجـاد عهـد بـا ارسائیلیـان از شـیوه ای اسـتفاده کـرد کـه ماهیـت 
وادارکنندگـی و عواقـب رابطـه عهـد متقابـل را کـه آنـان بـه انتخـاب خـود بـه آن متعهد شـده 
انـد درک کنند.فوایـد بالقـوه ایـن عهـد حیـرت انگیـز بـود، امـا اگر ارسائیلیـان عهد خـود را می 

شکسـتند، موقعیـت شـان از همیشـه وخیـم تـر مـی شـد. 

در زندگــی مســیحی خــود، اصــل برکــت و لعنــت را همانطــور کــه در بــاال مشــاهده 
مــی شــود، چگونــه تجربــه کــرده ایــد؟  

۱۱ دی      پنجشنبه      

رسود عاشقانه نامیمون )اشعیا ۵: 1 تا ۷(

رسودی که در آیات فوق آمده است را بخوانید� معنای این متثیل چیست؟ 

 

خداونـد مفهـوم خـود از ایـن متثیـل تنهادر پایان، در آیـه ۷ توضیح می دهد. او با اسـتفاده 
از ایـن متثیـل بـه مـردم کمک می کند تـا بطور غیراحساسـی و بی طرفانه در خـود نظر کنند و 
وضعیـت واقعـی خویـش اعراف کننـد. خداوند بطور موثری از این رویکـرد و روش در برخورد 
بـا داود پادشـاه اسـتفاده کـرد )دوم سـموئیل ۱۲: ۱ تـا ۱۳(. خداونـد بـا نامیـدن ایـن مغازله به 
عنـوان »رسود عاشـقانه«، ابتـدا انگیـزه خـود را نسـبت بـه قوم خود آشـکار می کنـد. رابطه او 
بـا آنهـا از ذات او رسچشـمه مـی گیـرد، زیـرا خـدا محبت اسـت )اول یوحنـا ۴: ۸(. در عوض او 
از قومـش انتظـار محبـت دارد. امـا بـه جـای »انگـور مرغـوب«، او »انگـور ترش« برداشـت می 

کنـد، کـه در زبان عـربی به مفهـوم »چیزهای گندیده اسـت«.           

منظور خداوند در اشعیا ۵: 4 چیست، وقتی که می فرماید: » دیگر چه  می بایست  برای  باغ  

خود می کردم  که  نکردم ؟ چرا پس  از این  همه  زحمت  بجای  انگور شیرین ، انگور ترش  آورد؟«

 
 

خداونـد در آیـات بعـدی مـی فرماید: »حال به شـام می گویم با تاکسـتان خـود چه خواهم 
کـرد: پرچیـِن آن را بـر خواهـم داشـت تـا خـورده شـود، و دیـوارش را فرو خواهـم ریخـت تـا 
پایـامل گـردد. آن را ویرانـه  ای خواهـم سـاخت کـه نه َهـرَس خواهد شـد و نه علفهـای هرز آن 
کنـده خواهـد گشـت؛ و خـار و خـس در آن خواهـد روییـد. ابرهـا را نیـز حکم خواهـم کرد که 

دیگـر بـر آن بـاران نبارانند« )اشـعیا ۵: ۵، 6(. 
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هنگامیکـه مـا مرتکـب گنـاه مـی شـویم، خداونـد بالفاصلـه دسـت از محافظـت مـا برمنـی 
دارد و مـا را بـه حـال خـود رهـا منـی کنـد، و یـا مـا را هـالک و از خـود دور منی کنـد. او با صرب 
و شـکیبایی بـه مـا فرصـت مـی دهد تا عفو و بخشـش او را دریافـت کنیم )دوم پطـرس ۳: ۹(. 
خداونـد کسـی را کـه بـا او بحـث می کند، از خـود محروم منی کند. او درخواسـت بازگشـت و 
توبـه را تـا زمانیکـه امیـد بـه پذیرش آن اسـت، بـه ما می دهد. او فـوراً جـواب رد را منی پذیرد، 
زیـرا مـی دانـد کـه مـا نـادان هسـتیم و فریـب گنـاه را خـورده ایم. امـا اگر بـا ما بـه نتیجه ای 
نرسـد، رسانجـام، انتخـاب مـا را در زندگـی مـی پذیـرد و بـه مـا اجازه مـی دهد تا بـه راهی که 

در زندگـی خـود انتخـاب کرده ایـم، برویم. 
اگـر بطـور مسـتمر درخواسـت خداونـد را کـه از طریـق روح القـدس انجـام مـی شـود، رد 
کنیـم، در نهایـت بـه نقطـه ای در زندگـی مـی رسـیم کـه دیگـر راهـی بـرای بازگشـت و توبـه 
نخواهیـم داشـت ) متـی ۱۲: ۳۱، ۳۲(. روی برگردانـدن از مسـیح هالکـت بـار اسـت )عربانیـان 
6: ۴ تـا 6(. فقـط خداونـد اسـت کـه قـادر بـه انجـام هـر کاری اسـت، بـا اینحـال او بـه آزادی 

انتخـاب مـا احـرام می گـذارد. 

بــه مفهــوم موجــود در اشــعیا بــاب ۵: 4 دربــاره: »چــه کاری بــود کــه برایــش انجــام 
نــدادم؟« توجــه کنیــد، و آنــرا در پرتــو صلیــب در نظــر بگیریــد، جایــی کــه خداونــد 
ــه بهــای  ــای مــا را ب ــاوان گناهــان و خطای ــد و ت ــه گناهــان مــا مــی کن خــود را فدی
ــرای مــا انجــام داد،  ــردازد� چــه کاری بیشــتر از آنچــه کــه او ب جــان خویــش مــی پ
می شــد تــا بــرای مــا انجــام شــود؟ چگونــه ســکونت در صلیــب عیســی مســیح مــی 

توانــد بــه مــا اطمینــان نجــات، و انگیــزه توبــه کــردن و اصــالح را بدهــد؟   

۱۲ دی      جمعه      

اندیشـه ای فراتـر: در زمینـه اشـعیا ۱: ۱۴، خانم اِلـن جی وایت می نویسـد: »آنانیکه 
ادعـای ایـامن بـه خـدا مـی کردند از خـدا دور شـده بودند، و حکمـت و خرد خود را از دسـت 
داده و از ادراکشـان منحـرف شـده بودنـد. آنهـا منـی توانسـتند ببینـد کـه از او دور شـده انـد؛ 
زیـرا آنـان فرامـوش کـرده بودند کـه تطهیر و از گناهان گذشـته خود پاک شـده انـد. آنها با بی 
صـربی و شـک و تردیـد در تاریکـی و ظلمـت در پـی زدودن ذهـن خود از نجـات و اطمینان و 
شـادی بودنـد کـه در قبـل داشـتند ، آنهـا خویش را غـرق در هر نـوع رفتار گسـتاخانه و جنون 
احمقانـه کردنـد، و بـا مشـیت الهـی به مخالفت برخواسـتند، و بار جرم و گناهـی را که از پیش 
بـر دوش خـود حمـل مـی کردنـد سـنگین تـر کردنـد. آنـان بـه اتهامـات شـیطان بـر علیـه ذات 
خداونـد گـوش فـرا دادند و خداوند را عاری از رحمت و بخشـش نشـان دادنـد. »کتاب مقدس 

تفسـیری ادونتیسـت هـای روز هفتم، جلـد ۴ صفحه ۱۱۳۷.    
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سواالتی برای بحث:

ــی اســت؟  ــه چــه معن ــارت ب ــن عب ــد »خــود را بشــویید«؟ ای ــی توانی ــه م 1� چگون
)فیلیپیــان ۲: 1۲، 1۳(�

ــم  ــق داد، تعمی ــتان تطبی ــل تاکس ــه در تمثی ــقانه را چگون ــرود عاش ــی س ۲� عیس
داد و  و بــکار بــرد؟ متــی ۲1: ۳۳ تــا 4۵، مرقــس 1۲: 1 تــا 1۲، لوقــا ۲۰: ۹ تــا 1۹� 
چــه درس هایــی در آیــات فــوق بــرای مــا بــه عنــوان اعضــای کلیســای روز هفتــم 

وجــود دارد؟ 

ــد و  ــا عطــا مــی کن ــه م ــد ب ــه خداون ــن بخشــش و آمرزشــی ک ۳� چــه ارتباطــی بی
تحولــی کــه او در زندگــی مــا ایجــاد مــی کنــد، وجــود دارد؟ کدامیــک نخســت اتفــاق 
ــم  ــرا مه ــا بخشــش و ســپس تحــول؟ و چ ــد، تحــول و ســپس بخشــش و ی ــی افت م

ــد؟ ــه نخســت اتفــاق بیافت ــد در مرحل اســت کــه بدانیــم کدامیــک بای

4� در نقــل قــول فــوق از خانــم اِلــن جــی وایــت، او مــی گویــد: مــردم خــود را 
در مقــام مخالفــت و ضدیــت بــا »مشــیت و اراده الهــی« قــرار دادنــد، ایــن بــه 

چــه معناســت؟ 

خالصـه مطلـب:  وقتـی قوم خداونـد او را فراموش مـی کنند و برکات او را حق مسـلم 
خـود مـی داننـد، او بـه آنـان یـادآوری مـی کنـد کـه برابـر عهـد و پیـامن خـود بـا او پاسـخگو 
هسـتند. او بـا ترحـم بـه وضعیـت آنـان اشـاره مـی کنـد، و بـه پیامدهـای مخـرب دور بـودن از 
حفاظـت خـود بـه آنـان ارصار مـی ورزد تا به او اجازه دهنـد تا آنان را شـفا داده و تطهیر مناید. 
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داستانهای ایامنداران
۱۳ دی

فریب خورده در اوکراین
توسط اندرو مک ِچزنی، امور بشارتی ادونتیست

یـک شـامس از کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم  هرگـز فکر منی کرد که توسـط 
یـک مـادر و پـرس نوجوانـش فریـب بخـورد. آنهـا از یـک درگیـری از رشق  اوکراین 
گریختـه بودنـد. او از روی ترحـم آنهـا را بـه خانـه خـود آورده بـود. امـا او از کرده 
خـود پشـیامن نیسـت. والنتیـن زایْتِسـف گفت:»مـا بـا قلبی صـادق برای خـدا کار 

کردیـم و اجـازه خواهیـم داد تـا خـدا بیـن او و مـا داوری کند«.
داسـتان در سـال ۲۰۱۵ رشوع شـد وقتـی کـه والنتیـن فهمیـد کـه اولیـن گـروه 
عظیـم از آوارگان محلـی بـه شـهر میکولِیـف رسـیده بودنـد کـه واقـع در کرانـه 
دریـای سـیاه بـود. وضعیـت بغرنجـآوارگان محلـی قلـب او را جریجـه دار کـرده 
بـود. بنابرایـن او کـه یـک رسکارگـر سـاختامن سـازی بود بـه همراه همـرسش عازم 
مهامنـرسای دولتـی شـد کـه در آنجـا ۵۰ نفـر آواره را یافتنـد کـه در دو سـاختامن 
اسـکان داده شـده بودنـد کـه شـش تـا هشـت نفـر در هر اتاق اسـکان داده شـده 
بودنـد. والنتیـن خـود را بـه عنـوان یـک مسـیحی معرفـی کـرد و از مـردم آواره 
نیازهـای آنـان را جویـا شـد. پاسـخ آنـی دسـتامل مرطـوب و پوشـک بـود. والنتیـن 
گفـت: »مـا بـه فروشـگاه رفتیـم و هـردو مـورد را خریدیم. سـپس پرسـیدیم به چه 
چیـز دیگـری نیـاز دارنـد تـا تهیـه کنیـم و آنهـا لبـاس زیـر، لـوازم بهداشـتی زنانه و 
سـیب زمینی درخواسـت کردند. مسـئوالن به آنـان مکانی برای اقامـت داده بودند 

و همیـن«.
بـا گذشـت زمـان کـه رفاقت بیشـر می شـد، والنتین دوسـتان جدیـدش را برای 
مطالعـه کتـاب مقـدس دعـوت کـرد. یـازده نفـر از ایشـان دعـوت او را پذیرفتند و 
یـک شـبان ادونتیسـت  رشوع بـه تعلیـم آنـان منود کـه در هر شـامگاه بـود. آنگاه 
خشـونت در خوابـگاه بـه اوج خـود رسـید و یـک جـوان ۱۹ سـاله به نـام والری به 
خاطـر جراحـات وارده بـا رضبـات چاقو در بیامرسـتان بسـری شـد. وقتـی والری و 
همـرسش بـرای عیـادت به بیامرسـتان رفتند مـادر آن نوجوان به نام ناتاشـا التامس 
کـرد تـا در مکانـی جدیـد سـکونت گزینـد. والنتیـن آپارمتانـی سـه اتاقـه را اجـاره 

کـرده بـود و یـک اتـاق را بـه او و پرسش اختصـاص داد. 
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بـرای مدتـی همـه چیز به نظر خوب بود. حتی ناتاشـا در کلیسـای ادونتیسـت 
مشـارکت جسـت. امـا بعـداً والنتیـن پـی بـرد کـه او آنطور کـه وامنود مـی کرد بی 
پـول نیسـت بلکـه از مهربانـی مـردم سـوء اسـتفاده مـی کنـد تـا بـا حقـه از مـردم 
پـول بگیـرد.  او گفـت:» مـا بـه او و پرسش غذا مـی دادیم وقبض گوشـی موبایلش 
را هـم پرداخـت مـی کردیـم؛ امـا بعدهـا فهمیدیـم کـه آنـان فقیـر نیسـتند. از آنها 
خواسـتیم تـا منـزل را تـرک کننـد«. ناتاشـا بـه همـراه پرسش بـه مدت شـش ماه با 

آن خانـواده زندگـی کـرده بودند.
والنتیـن بـا نـگاه بـه گذشـته گفـت کـه آن تجربـه بـرای او برکتـی بوده اسـت. 
ناتاشـا کمـک بزرگـی بـرای امور خانـه داری مثل پخـت و پز، شسـن و نگهداری از 
بچـه بـود؛ امـا بزرگریـن برکت ایـن بود که توانسـتیم فرصت این را داشـته باشـیم 
کـه بـه او محبـت کنیـم. او گفت:» برکت و شـادی نصیبامن شـد چرا که توانسـتیم 
بـه دیگـری خدمـت کنیـم. وضعیـت خانـواده مـا بهـر شـد. مـن کار زیـادی بـرای 

بهبـود خانـواده منی توانسـتم انجـام دهم«.
والنتیـن بـاور دارد کـه کمـک کـردن بـه دیگـران مهـم اسـت رصفنظـر از اینکه 

آنـان عیسـی را بپذیرنـد یـا نه. 
او گفت:»وظیفـه مـا زندگـی و خدمت اسـت و بقیه امور در دسـت خداسـت. 

مـا بـا نیکوئـی آبیـاری مـی کنیم و خـدا محصـول را جمع آوری مـی کند«.
بخشـی از هدایـای سـیزدهمین سـبت ایـن سـه ماهـه بـه سـاخت یک مدرسـه 

ابتدایـی و دبیرسـتان در بوچـا واقـع در اوکرایـن کمـک خواهـد کـرد.
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۱۳ – ۱۹ دی   درس دوم   

بحران رهربی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: اشعیا 6: ۱ تا ۴، اشعیا 6: ۵ تا ۷، اشعیا 6: ۸، اشعیا 6: ۹ تا ۱۳.

آیـه حفظـی: »در سـالی  که  عزیای  پادشـاه  درگذشـت ، خداونـد را دیدم  که  بـر تختی  بلند 
و باشـکوه  نشسـته  بـود و خانـه  خـدا از جالل  او پر شـده  بود« )اشـعیا ۶: 1(�

هنگامیکـه یکـی از شـاگردان کنفوسـیویس از او دربـاره عنـارص و عوامـل یـک حکومـت 
شایسـته پرسـید، او پاسـخ داد: » خـوراک کافی، سـالح کافـی، و اعتامد و اطمینـان عامه مردم«.  
» امـا ، شـاگردش از او پرسـید، فـرض کنیـد کـه شـام چـاره ای نداریـد جز اینکه یکـی از این 

سـه عامـل را حـذف کنید، کـدام را کنـار میگذارید؟«
کنفوسیوس پاسخ داد: »سالح«.

»شـاگردش ادامـه داد: فـرض کنیـد شـام مجبـور هسـتید یکـی از دو عامـل باقـی مانـده را 
حـذف کنیـد، کـدام را کنـار میگذاریـد؟« 

»کنفوسـیوس پاسـخ داد، خوراک. از قدیم، گرسـنگی و قحطی برای بسـیاری از مردم وجود 
داشـته اسـت، امـا مردمـی که بـه حاکامن خـود اعتامد نداشـته باشـند، در حقیقـت از بین می 

رونـد«، ویرایـش توسـط مایکل پـی. گرین، بـا مرجع زیر:
در واقـع مـردم خواهـان رهـربی قـوی و قابـل اعتـامد هسـتند. هنگامیکـه رسبـازی بـرای 
دومیـن بـار در دوره انجـام وظیفـه ثبـت نـام می کـرد، مامور اسـتخدام ارتش از او پرسـید، چرا 
او مـی خواهـد بـرای دومیـن بـار ثبت نـام کنـد، او گفـت: »مـن زندگـی غیـر نظامـی را امتحان 

کـردم، امـا هیچکـس در آن جـا عهده دار مسـئولیت نیسـت«. 
در ایـن هفتـه، بـه بررسـی بحـران رهـربی در قـوم یهـودا و نتایـج غـم انگیـزی کـه در پـی 

داشـت، خواهیـم پرداخـت. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۹ دی – ۹ ژانویه آماده شوید. 
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۱۴ دی      یکشنبه      

شاه ُمرده است� زنده باد پادشاه!

اشعیا باب ۶: 1 درباره مرگ ُعّزیا پادشاه صحبت می کند� دوم تواریخ باب ۲۶ بخوانید و سپس 

به این سؤال پاسخ دهید: اهمیت و قابل توجه بودن مرگ عزیای پادشاه در چیست؟ 

 

دیدگاه های مختلفی را می توان در رابطه با مرگ پادشاه مطرح کرد. 
۱. با اینکه دوران سلطنت عزیا طوالنی و همراه با کامیابی و موفقیت نبود، اما » قدرت  
روی  بر  بخور   به سوزاندن  و   )۱6  :۲6 تواریخ  )دوم  گردید.«  او  تباهی   و  غرور  باعث   عزیا 
قربانگاه مبادرت ورزید. هنگامیکه کاهنان به حق مانع او شدند، زیرا که او از نسل هارون 
نبود و مجاز به انجام چنین کاری نبود )دوم تواریخ ۲6: ۱۸(، و این موضوع باعث خشم پادشاه 
شد. در این لحظه هنگامی که پادشاه مالمت کاهنان را بر نتابید، خداوند او را بالفاصله مبتال 
به جذام کرد. و »تا روز وفاتش  جذامی  بود و در خانه ای ، تنها برس می برد و اجازه  نداشت  به  
خانه  خداوند وارد شود « )دوم تواریخ ۲6: ۲۱(. چقدر کنایه آمیز بود که اشعیا، رویای پادشاه 
پاک و ابدی را در خانه/معبد خویش دید، درست در هامن سالی که پادشاه برشِی ناپاک مرد! 
۲. تضـادی چشـمگیر بیـن ُعّزیـا و اشـعیا وجـود دارد. ُعّزیـا بطور گسـتاخانه برای دسـتیابی 
بـه قدوسـیت اقـدام کـرد، دلیل اشـتباه او )غـرور( بود، و در عـوض از نظر آیینی ناپاک گشـت، 
و بدیـن سـبب بـود کـه از قدوسـیت محروم شـد. از طـرف دیگر اشـعیا اجازه داد تا قدوسـیت 
خـدا بـه او دسـتیابی پیـدا کنـد. او بـا فروتنی به ضعف خویـش اعراف منـوده و صفای اخالقی 
و تهذیـب معنـوی طلـب منـود که بدان دسـت یافـت )اشـعیا 6: ۷-۵(. او مانند فـرد باجگیر در 
متثیـل عیسـی عـادل شـمرده شـد و بـه راه خـود رفـت: زیرا هر کـه خـود را بزرگ جلـوه دهد، 

پسـت خواهـد شـد و هـر که خـود را فروتن سـازد، رسبلند خواهـد گردید« )لوقـا ۱۸: ۱۴(.  
۳. بیـن جسـم جذامـی ُعّزیـا و وضعیـت اخالقـی قـوم او شـباهت چشـمگیری وجـود دارد: 

»..... جـای سـاملی در آن نیسـت. بلکـه جراحـت و کوفتگـی و زخـم« )اشـعیا ۱: 6(. 
۴. مـرگ ُعّزیـا در حـدود سـال ۷۴۰ قبـل از میـالد واقع شـد، که نشـان از یک بحـران رهربی 
بـزرگ در قـوم خداونـد بـود. مـرگ هـر حاکـم مسـتبد، کشـور او را در طـی انتقـال قـدرت بـه 
حاکـم بعـدی آسـیب پذیـر مـی کنـد. امـا یهـودا در معـرض خطـر ویـژه ای قـرار داشـت، زیـرا 
تغلـت فـالرس سـوم در سـال ۷۴۵ قبـل میـالد یعنـی چند سـال پیش از آن در آشـور به سـلطنت 
رسـیده بـود، و بالفاصلـه راهـی کشـور گشـایی و جنـگ شـد و ملـت خـود را بـه یـک ابرقدرت 
شکسـت ناپذیـر تبدیـل کـرد کـه ایـن تهدیدی بـرای همه اقـوام مسـتقل در خاور نزدیـک بود. 
در ایـن موقعیـت بحرانـی، خداونـد با تشـویق اشـعیا و برگزیـدن نبی خود، نشـان می دهد که 

همـه چیـز هنوز تحـت کنرل اوسـت.
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دوم تواریــخ بــاب ۲۶: 1۶ را بــه دقــت بخوانیــد� در همــان شــرایط بالقــوه هــر کــدام 
ــا را از  ــب، م ــه زندگــی در صلی ــم؟ چگون ــار مــی کردی ــه چــه شــیوه ای رفت ــا ب از م

گرفتــار شــدن در دام چنیــن خطایــی محافظــت مــی کنــد؟ 

۱۵ دی      دوشنبه      

»قّدوس، ّقدوس، ّقدوس!« )اشعیا ۶: 1 تا 4(
بـه چهـار آیـه اول اشـعیا بـاب 6 توجـه کنیـد کـه در آن چـه اتفاقـی مـی افتـد. پادشـاه در 
طـی جریـان اغتشاشـات و آشـفتگی هـای مهـم سیاسـی مـی میرد)آشـوریان در حـال جنـگ و 
کشورگشـایی هسـتند(. ایـن دوران بـرای اشـعیا، دورانـی ترسـناک بایـد بـوده باشـد، هنگامیکه 

مطمـن نبـود چـه کسـی کنـرل اوضـاع را در دسـت خواهـد گرفت.  
و سـپس، چـه اتفاقـی مـی افتـد؟ و بعـد چـه اتفاقـی مـی افتـد؟ اشـعیا در حالیکـه در رویا 
بـود بـه جـالل فـروزان خـدا کـه بـر رسیـر خویـش جلـوس منـوده خیـره شـده و صـدای تهلیـل 
رسافیـن نورانـی را مـی شـنود کـه می گوید »قـدوس، قدوس، قـدوس«، که لرزه حاصـل از آن را 
بـر روی زمیـن زیـر پایـش حس مـی کرد و از میـان دودهایی کـه در معبد می پیچیـد نگاه می 
کـرد.  ایـن بایـد تجربـه ای حیـرت انگیـز برای نبی خـدا بوده باشـد. مطمئنا، اشـعیا اکنون علی 

رغـم وقایـع ظاهـری، می دانسـت چه کسـی اوضـاع را تحت کنـرل دارد. 

خداوند در این رویا کجاست؟ )نگاه کنید به اشعیا ۶: 1( چرا خداوند برخالف هر جای دیگر، 

در اینجا بر اشعیا ظاهر می شود؟ به خروج ۲۵: ۸؛ خروج 4۰: ۳4 تا ۳۸ مراجعه کنید� 

 

حزقیال، دانیال، و یوحنا الهام های خود را  ]حزقیال باب ۱، دانیال باب ۷: ۹، ۱۰، و مکاشفه 
۴، ۵[ در هنگامیکه در تبعید بودند، دریافت کردند. آنها مانند اشعیا، نیاز به آرامش و تشویق 
ویژه ای داشتند که نشان دهد، خداوند هنوز در کار است و همه چیز را تحت کنرل خود دارد، 
با اینکه حتی دنیای آنان در آشفتگی و در حال فروپاشی بود. )دانیال و حزقیال در دستان یک 
ملت بت پرست اسیر بودند که خودشان را نابود کرده بودند، و یوحنا توسط یک قدرت سیاسی 
متخاصم به تنهایی به جزیره ای تبیعد شده بود(. شکی نیست، این نبوت ها کمک کرد تا آنچه 

را که آنان برای وفادار ماندن نیاز داشتند، حتی در رشایط بحرانی درک کنند. 
»در حالـی کـه اشـعیا ایـن مکاشـفه جـالل و عظمـت خدای خویـش را مشـاهده می 
منـود، او بـا حسـی از پاکـی و قدوسـیت خداونـد مسـتغرق شـد. چقـدر تضـاد بیـن کـامل بـی 
همتـای خالـق او و روش گنـاه آلـود کسـانی کـه بـه همـراه خـود او در زمـره امـت برگزیـده 

ارسائیـل و یهـودا بودنـد فاحـش بـود!« )اِلـن جـی وایـت، انبیـا و پادشـاهان، صفحـه ۳۰۷(. 
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قدوسـیت متعالـی خداونـد، کـه در رویـای اشـعیا بـه آن تاکید شـده اسـت، جنبـه اصلی و 
اساسـی پیـام اوسـت. خداونـد، خـدای قـدوس اسـت، و او از قـوم خـود انتظار قدوسـیت دارد، 
تقدسـی کـه اگـر توبـه کننـد، و از راه هـای رشیرانـه خـود برگردند، و بـا ایامن و اطاعـت به او 

تسـلیم شـوند، به آنـان عطا خواهـد داد.  

همه ما شرایط نا امید کننده ای در زندگی داشته ایم، دورانی که ظاهراً به نظر می 
رسیده همه چیز از دست رفته است� و حتی اگر شما مکاشفه ای از »جالل و عظمت 
پروردگار« مانند اشعیا نداشته اید، طریق هایی را که خداوند قادر به تقویت قدرت 
تحمل و ایمان  شما در دوران بحران شده است را بازگو کنید� از این تجربیات چه 

چیزهایی آموخته اید که می توانید با دیگران به اشتراک بگذارید؟ 

۱6 دی      سه شنبه      

شخصیت و هویتی جدید )اشعیا ۶: ۵ تا ۷(
در خیمه مقدس/معبد، فقط کاهن اعظم می توانست در روز کفاره به حضور خداوند با 
یک بُخور سوز به قدس االقداس وارد شود واال می ُمرد)الویان ۲: ۲، ۱۲، ۱۳(. اشعیا خداوند را 
دید، گرچه او کاهن اعظم نبود و او بخوری نسوزاند! اما معبد پر از دود شد )اشعیا 6: ۴(، و 
این ما را به یاد ابر، بر فراز جایگاه مقدس می اندازد، که در آن جالل خداوند در روز کفاره 
ظاهر می شد )الویان ۱6: ۲(. او وحشت زده فکر کرد که به پایان رسیده است و امیدی وجود 
ندارد )خروج ۳۳ : ۲۰ را با داوران 6: ۲۲، ۲۳ مقایسه کنید(، اشعیا با اذعان به گناهان خود و 
قومش نزد خداوند گریه میکند )اشعیا 6: ۵(، و این یادآور اعرافات کاهن اعظم در روز کفاره 
است )الویان ۱6: ۲۱(. »هامنطور که در پرتو درخشان حضور الهی در محوطه درونی حرم 
مقدس ایستاده بود، درک منود که اگر او در نقص و ضعف و بی کفایتی خویش رها شود، 
مطمئنا قادر نخواهد بود تا ماموریتی که برای آن فراخوانده شده است را به انجام برساند«.- 

اِلن جی وایت، انبیا و پادشاهان، صفحه ۳۰۸.

چرا فرشته برای متیز کردن لبان اشعیا از زغال گداخته و سوزان مذبح استفاده کرد؟ )اشعیا ۶: ۶، ۷(�

 

فرشته توضیح داد که از طریق ملس لبان نبی با ذغال گداخته گناهان و خطایای او پاک و 
آمرزیده شده اند )اشعیا 6: ۷(. گناه مشخص نشده است، اما به گفتار نادرست محدود منی 
باشد، زیرا لب نه تنها بیان کننده گفتار فرد بلکه همچنین بیان کننده کل شخصیت او می باشند. 

با پاالیش و تطهیر اخالقی، اکنون اشعیا می توانست پروردگار را خالصانه حمد و ستایش کند. 
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آتـش عامـل تطهیـر اسـت، زیـرا ناخالصـی را مـی سـوزاند و پاک می کنـد )اعـداد ۳۱: ۲۳(. 
امـا فرشـته از زغـال گداختـه مخصـوص، آتش مقدس مذبـح خیمه مقدس، که خـود خداوند آن 
را برافروختـه بـود کـه دامئا در آنجا بسـوزد، اسـتفاده کـرد )الویان 6: ۱۲(. از این جهت، فرشـته 
اشـعیا را تقدیـس و همچنیـن از گنـاه پـاک سـاخت. دلیـل اصلـی برداشـن زغـال از مذبح برای 
عبـادت، ایجـاد دود و سـوزاندن بخـور در خیمـه مقـدس یـا معبد بود. مقایسـه کنیـد با الویان 
۱6: ۱۲، ۱۳، جایـی کـه کاهـن اعظـم بایـد یـک منقـل پـر از زغـال مشـتعل را بـرای سـوزاندن 
بخـور بـا خـود مـی بـرد. اما در اشـعیا باب 6، فرشـته زغـال را به جای اسـتفاده برای سـوزاندن 
بخور، برروی لبان اشـعیا گذاشـت. در حالیکه ُعّزیا می خواسـت برروی مذبح بخور بسـوزاند، 
اشـعیا خـود ماننـد بخـور خوشـبو کننده مقدس ترین مکان شـد! درسـت هامنطور کـه از آتش 
مقـدس بـرای پـر کـردن خانـه خـدا از عطـر خوشـبو مقـدس اسـتفاده می شـد، نبی خـدا خود 
بخـور شـد تـا پیامـی مقـدس را پخـش کنـد. ایـن بـر حسـب تصادف نیسـت کـه در آیـه بعدی 
کتـاب اشـعیا بـاب 6 )اشـعیا 6: ۸ و آیـات بعـدی( خـدا اشـعیا را بـه نـزد قوم خود می فرسـتد.       

ــد�  ــد را بخوانی ــه رویایــش در مــورد خداون ــا دعــا، واکنــش اشــعیا )اشــعیا ۶: ۵( ب ب
چگونــه مــی توانیــم در آن آیــه مشــکل اساســی مــردم گناهــکار موجــود در جهــان 
را ببینیــم کــه توســط خدایــی »قــدوس، قــدوس، قــدوس« خلــق شــده انــد؟ )اشــعیا 
۶: ۳(� چــرا کاری کــه مســیح بــرروی صلیــب انجــام داد تنهــا راه حــل ممکــن بــرای 
ایــن مشــکل بــود؟ چــه اتفاقــی بــرروی صلیــب رخ داد کــه ایــن مشــکل را حــل کــرد؟ 

۱۷ دی      چهارشنبه      

ماموریت سلطنتی )اشعیا ۶: ۸(

»آنـگاه شـنیدم کـه خداونـد می گفـت: »چه کسـی را بفرسـتم؟ چه کسـی از جانب مـا خواهد 

رفـت؟« مـن جـواب دادم: »مرا بفرسـت، مـن خواهم رفت« )اشـعیا ۶: ۸(� 

پـس از تطهیـر، اشـعیا بالفاصلـه بـه نـدای خداونـد بـه عنـوان مناینـده ای کـه خداونـد می 
توانسـت از طـرف خـود ارسـال کند، پاسـخ مثبت داد در اصطـالح عهد جدید، اشـعیا می تواند 

رسـول نامیده شـود؛ یعنی، »کسـی که فرسـتاده شـده«. 
بیان زندگی نبی که  با  انبیا،  از کتاب های دیگر  اینکه، کتاب اشعیا هامنند برخی  جالب 
فراخوان خود به نبوت رشح می دهد، آغاز منی شود )با حزقیال ۱ تا ۳ و ارمیا ۱: ۴ تا ۱۰ مقایسه 
کنید(. به عبارت دیگر، او می بایستی حتی قبل از وقایع باب 6 به عنوان نبی خدا برگزیده شده 
باشد. کتاب مقدس نشان می دهد که مالقات الهی می تواند یک نبی را حتی بعد از رشوع 
رسالتش ترغیب و تشویق کند )موسی: خروج ۳۴؛ ایلیا: اول پادشاهان ۱۹(. برخالف منونه های 
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دیگر، هنگامیکه خداوند به افراد می گوید که باید نبی او باشند، در اشعیا باب 6 ، نبی خود 
برای ماموریتی ویژه داوطلب میشود. به نظر می رسد که فصل های ۱ تا ۵ کتاب اشعیا، بیانگر 
رشایط و وضعیت زمان فراخوان اشعیا هستند که پس از آن خداوند با تشویق وی در معبد و 

تایید مجدد مقام وی به عنوان سخنگوی نبوتی خداوند، خدمت خود را آغاز می کند.  

خداونـد در معبـد خویـش به اشـعیا دلگرمی  می بخشـد� آیـا در جایی دیگـر از کتاب مقدس 

شـواهدی وجـود دارد که نشـان دهـد، َمقْدَِس خداوند مکانی برای تشـویق و دلگرمی اسـت؟ 

مزمـور ۷۳ )نـگاه کنیـد بـه مزمـور ۷۳: 1۷(، عربانیـان 4: 14 تـا 1۶؛ عربانیـان 1۰: 1۹ تـا ۲۳؛ 

مکاشـفه ۵� ایـن آیـات بـه ما چه مـی گویند؟ 

 

نـه تنهـا حـرم مقـدس خداونـد بـا قـدرت خـارق العـاده ای همچون قلـب تپـش دارد؛ بلکه 
مکانـی اسـت کـه انسـان های عاجـز، ناتـوان و گناهـکار مانند مـا می توانیـم به آن پنـاه بربیم. 
مـا بـا علـم بـه اینکـه خداوند از طریق عیسـی مسـیح، کاهـن اعظم ما، در تالش اسـت تـا ما را 

نجـات دهـد، مـی توانیـم به نجـات و رسـتگاری خود اطمینان داشـته باشـیم. 
یوحنا همچنین مسیح را به عنوان بره قربانی که گویی ذبح شده است، معرفی می کند 
)مکاشفه ۵: 6(. این منظره ای خوشایند نبود. رشح ماوقع به این نکته می پردازد که گرچه مسیح 
از میان مردگان برخاست و به ملکوت معراج منود، اما او دامئا صلیب واقعه خویش را بر دوش 
می کشد. او  همچنان بر صلیب افراشته است تا متامی مردم را به سوی مذبح خویش بکشاند. 

شــما کــه از طریــق ایمــان و دعــا معبــد آســمانی خداونــد وارد مــی شــوید، چگونــه 
ــه  ــری ب ــا دلی ــا ب ــد ت ــان 4: 1۶ از شــما دعــوت مــی کن ــد؟ عبرانی دلگرمــی مــی یابی
تخــت فیــض خداونــد نزدیــک شــوید »تــا رحمــت او را یافتــه و در وقــت احتیــاج از 
او فیــض یابیــم«� اگــر کســی از شــما ســوال کنــد، چگونــه در زمــان نیــاز، بــه لطــف و 

رحمــت خداونــد دســت یافتــه ایــد، چگونــه پاســخ مــی دهیــد؟

۱۸ دی      پنجشنبه      

درخواست و التامسی از روی ترس )اشعیا ۶: ۹ تا 1۳(

هنگامیکـه خداونـد بـه اشـعیا ماموریـت داد، چـرا بـه نبی چنین پیـام عجیـب و غریبی را می 

دهـد تا به قومـش برساند؟)اشـعیا ۶: ۹، 1۰( 
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شاید ما فکر کنیم که اشعیا اشتباه شنیده یا اینکه این پیام بی اهمیت است، عیسی با استناد 
به این آیه توضیح دهد که چرا او با استفاده از متثیالت تعلیم می داد )متی ۱۳: ۱۳ تا ۱۵(.

خـدا منـی خواهـد تـا هیچکـس هـالک شـود )دوم پطـرس ۳: ۹(، و این نشـان مـی دهد که 
چرا او اشـعیا را برای قوم یهود - و عیسـی را برای کل جهان فرسـتاد. اراده و خواسـت خداوند 
نابـودی انسـان هـا نیسـت، بلکـه رهایـی و نجات آنان بـرای حیات ابدی اسـت. امـا در حالیکه 
برخـی از مـردم بـه دعـوت او پاسـخ مثبـت مـی دهنـد، برخـی دیگـر در مخالفـت و مقاومـت 
کـردن در مقابـل او راسـخ تـر مـی شـوند. بـا ایـن وجـود، خداونـد همچنـان فرصتهای بیشـر و 
بیشـری مـی دهـد و از آنـان مـی خواهد تـا زمانیکه درهای رحمـت او باز هسـتند، توبه کنند. 
بـا اینحـال، هرچـه بیشـر مقاومـت کننـد، قلبهـای آنـان سـخت تر مـی شـود. بنابرایـن، به یک 
تعبیـر، هـر چـه خـدا در آنـان کار مـی کنـد، منجـر به سـخت تر شـدن قلـب آنان می شـود، با 
اینکـه او ترجیـح مـی دهـد کـه اقدامـات او قلـب آنهـا را نـرم کنـد. محبـت خـدا نسـبت به ما 

ابـدی و پایـدار اسـت؛ پاسـخ هریـک از ما بـه محبـت او متغیر و حیاتی اسـت.
نقـش یـک رهـرب روحانـی، همچـون موسـی، اشـعیا، ارمیـا، حزقیـال، یـا حتی مسـیح جذب 
مـردم اسـت، حتـی اگـر آنان پیـام را نپذیرنـد. خداوند به حزقیال فرمود: »خواه ایشـان بشـنوند 
و خـواه نشـنوند، خواهنـد دانسـت کـه نبـی ای در میان ایشـان هسـت« )حزقیـال ۲: ۵(. نقش 
خداونـد و بنـدگان او اینسـت کـه بـه افـراد فرصـت یـک انتخـاب عادالنـه را بدهنـد، بـه ایـن 
ترتیـب آنـان آگاهـی کافـی را دریافـت مـی کنند )بـا حزقیال ۳: ۱6 تـا ۲۱ مقایسـه کنید(، حتی 

اگـر در نهایـت تصمیـم آنـان منجـر بـه ویرانـی و تبعید شـود )اشـعیا 6: ۱۱ تا ۱۳(.

بـا در نظرگرفـن ایـن ایـده هـا در ذهـن، چگونه مـی توانیم نقـش خداوند را در سـخت کردن 

قلـب فرعـون درک کنیم؟ 
در خـروج بـاب ۴: ۲۱، خداونـد مـی فرمایـد: »امـا مـن دل فرعون را سـخت می کنـم«. این 
اولیـن بـار از نُـه بـاری اسـت کـه خدا می گویـد قلب فرعون را سـخت خواهـد کرد. امـا نُه بار 
دیگـر نیـز در کتـاب مقـدس آمـده اسـت کـه فرعـون خـود قلـب خـود را سـخت می کنـد )به 

عنـوان مثـال، نـگاه کنیـد به خـروج ۸: ۱۵، ۳۲؛ خـروج ۹: ۳۴(. 
واضح است که فرعون از آزادی اختیار برخوردار بود، و اختیار داشت که قلب خود را سخت 
بکند یا نکند. اما این واقعیت که خداوند نیز قلب فرعون را سخت کرده است، نشان می دهد 
که خداوند به وضعیتی که پیامد انتخاب فرعون است، واکنش نشان می دهد، فرعون خود 
تصمیم می گیرد تا به نشانه هایی که خدا برای او فرستاد اهمیت ندهد و آنها رد کند. اگر 

فرعون هشدارهای خداوند را می پذیرفت، قلب او به جای سخت شدن، نرم می شد.

در تجربــه شــخصی خــود بــا پــروردگار، آیــا تــا بــه حــال ســخت شــدن قلــب خــود را 
نســبت بــه روح القــدس احســاس کــرده ایــد؟ بیاندیشــید کــه چــه چیــزی علــت آن 
بــوده اســت� اگــر دلیــل قابــل توجهــی نیافتیــد )کــه در مجمــوع، عــدم یافتــن دلیــل 
بخاطــر ســخت دلــی اســت(، پــس ، حــال آنــرا را چگونــه مــی بینیــد؟ راه گریــز از آن 

چیســت؟ نــگاه کنیــد بــه اول قرنتیــان 1۰: 1۳�     
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۱۹ دی      جمعه      

اندیشـه ای فراتـر: »اعـامل رشیرانـه چنـان در میـان همـه قرشهـا رایج شـده بود که 
اندکـی معـدود بـه پـروردگار وفـاودار باقـی مانـده بودند و اغلب وسوسـه می شـدند تـا دل از 
دسـت داده و خـود را تسـلیم یـاس و نومیـدی کنند. بنظر می رسـید که گویی اهـداف خداوند 
بـرای ارسائیـل در رشف انحطـاط و شکسـت بـوده و بـه موجـب آن قـوم متمـرد دچـار هـامن 

رسنوشـت سـدوم و غموره شـد.    
»در مواجهـه بـا چنیـن رشایطی، تعجب آور نیسـت که در آخرین سـال های سـلطنت ُعّزیا، 
اشـعیا فراخوانده شـد تا پیام هشـدار و توبیخ خدا را به یهودا برسـاند، او از بار مسـئولیتی که 
بـر عهـده داشـت بر خود پیچید. او بدرسـتی می دانسـت که بـا مقاومت رسسـختانه ای روبرو 
خواهـد شـد. هامنطـور کـه او عـدم توانایـی خود برای روبرو شـدن بـا آن رشایط را مـی دید و  
رسسـختی و بـی اعتـامدی و بـی ایامنـی مـردم را درک مـی کـرد، بـه نظر می رسـید کـه امیدی 
بـه مثـر رسـیدن کار او نیسـت. آیـا او بایـد بـا نـا امیـدی ماموریـت خود را رهـا کند و یهـودا را 
بـا بـت پرسـتی بـه حـال خود رهـا سـازد؟ آیا خدایـان نینـوا در مخالفت بـا خدای آسـامن ها بر 

زمیـن حکومـت مـی کردند؟« اِلن جـی وایت، انبیا و پادشـاهان، صفحـات ۳۰6، ۳۰۷.         

سواالتی برای بحث:

1� اگر یک شک گرا یا منکرخدا این سؤال  را مطرح کند: » چگونه می توانید نشان 
دهید که خدای شما همه چیز را تحت کنترل دارد؟«، پاسخ شما چیست؟ 

۲� اگر خدا مسئولیت همه چیز را به عهده دارد، چرا افراد بی گناه در رنج و عذاب 
هستند؟ آیا اشعیا باب 1: 1۹، ۲۰ به این معناست که در زندگی کنونی چیزهای خوب 
برای ایمانداران اتفاق می افتد و اتفاقات بد برای طغیانگران رخ می دهد؟ مقایسه 
کنید با ایوب 1، ۲؛ مزمور ۳۷؛ مزمور ۷۳� آیا می توانیم درک خود از شخصیت خدا 

را با اتفاقات بدی که برای مردم رخ می دهد، تطبیق دهیم؟ آیا باید چنین کنیم؟ 

۳� در اشعیا باب ۶، چرا ارتباطات زیادی با روز کفاره وجود دارد؟ این واقعیت را در 
نظر بگیرید، خداوند در تطهیر ساالنه، قومش را تطهیر و گناهان افراد وفاودار را پاک 

)الویان 1۶: ۳۰( و متمردین را طرد می کرد )الویان ۲۳: ۲۹، ۳۰(�

خالصـه: در دوران اضطـراب و نـا امنـی، هنگامیکه ضعـف رهربی برش به طرز اسـفباری 
آشـکار بود،  مکاشـفه بزرگی از سـوی رهرب معظم جهان به اشـعیا داده شـد. اشـعیا بهت زده 
و بـا عـدم شایسـتگی کافـی، امـا تطهیـر شـده توسـط رحمت و فیـض خداونـد، آماده اسـت تا 

بـه عنـوان فرسـتاده خداوند بـه دنیای متخاصـم برود.
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داستانهای ایامنداران
۲۰ دی

یافن امید در سانحه هوائی
توسط اندرو مک ِچزنی، امور بشارتی ادونتیست

جهان در سـال ۲۰۰۲ شـاهد برخورد دهشـتناک دو هواپیام در آسـامن بود که 
منجـر بـه کشـته شـدن ۷۱ نفـر در آملـان گردیـد،و دو سـال بعد یک پـدر داغ دیده 

انتقـام گرفت.
والدمیرشـویل کـه دخـرش بـه خاطـر رسطـان مـرده بـود عـزادار بـود، در میانه 

ایـن سـوگ بـه امیـد نائـل گردیـد. او عیسـی را یافت.
والدمیـر نـاِدژْدا؛ کـه مفهوم اسـمش در زبان روسـی»امید« اسـت بـه خاطر می 
آَورَد کـه بـا مـرست بـه همـراه یـک کتـاب مقدس بـه خانه آمـد. فردی در مدرسـه 
شـهر زادگاهـش واقـع در مولـداوی یـک کتـاب مقـدس نو  بـه او داده بـود.  دخر 
۱۵ سـاله سـاعتها کتـاب مقـدس را مـی خوانـد و اغلـب تا سـاعات دیر وقت شـب 
بیـدار مـی مانـد. والدمیر کـه گهگاهی به کلیسـا می رفت از عالقه دخرش نسـبت 
بـه کتـاب مقـدس خرسـند نبـود. او دخـرش را رسزنـش مـی کـرد که وقت خـود را 
بـه هـدر مـی دهـد و گفتـه بود کـه او  با کار در باغ سـبزیجاِت خانـواده می تواند 

بیشـر مثمر مثر باشـد.
او به دخرش گفت: »ما به کتاب مقدس احتیاجی نداریم. کلیسا را داریم.«
نادژدا بحث نکرد و با فرمانربداری به بیرون رفت تا از باغچه مراقبت کند.

دو سـال بعـد، دکرهـا تشـخیص دادنـد کـه نـادژدا رسطـان اسـتخوان دارد. او 
ماههـا در بیامرسـتان بسـری شـد و یکـی از پاهایـش از قسـمت لگن قطع شـد. او 
در سـال ۲۰۰۱ و در سـن ۱۸ سـالگی فوت کرد. والدمیر بسـیار پریشـان حال شـده 
بـود و بـا نالـه بـه درگاه خـدا دعـا کـرد تـا جوابـی بیابـد و اینگونـه دعـا کرد:»فکر 

منـی کنـم که پـدر بـدی بوده باشـم«.
در میانـه غـم و انـدوه خـود بـود کـه در ژوئیـه سـال ۲۰۰۲ در اخبار شـنید که 
یـک هواپیـامی باربـری رشکـت دی اچ ال بـا یکـی از هواپیامهـای رشکـت هوایـی 
روسـیه برخوردکرده و  ۴۵ رسنشـین آن که بچه های مدرسـه بودند و به تعطیالت 
بـه اسـپانیا مـی رفتنـد به همـراه خدمـه هواپیامی باربری همگی کشـته شـده اند. 
سـپس در سـال ۲۰۰۴ یـک پـدر روسـی کـه همـرسش و دو فرزنـدش را در حادثـه 



۲۳

برخـورد دو هواپیـام و سـقوط از دسـت داده بـود مسـئول بخـش ترافیـک هوایـی 
را تعقیـب کـرده و  او را کشـت؛ چـون او را مقـرص مـی شـناخت که مسـئول کنرل 
هوایـی آملـان بـود. بـا متاشـای اخبـار تلویزیـون، والدمیـر یـک خربنـگار را دیـده و 
از پـدری کـه دخـرش را در حادثـه مذکـوراز دسـت داده بـود پرسـید کـه آیـا قصد 
انتقـام را دارد یـا نـه و او گفت:»نـه، مـن ایـن امیـد را دارم کـه دخـرم را دوبـاره 

خواهـم دید«.
آن گفتگـو قلـب والدمیـر را ملـس کـرد. او نیـز بـه هـامن امیـد چشـم دوخـت. 
طولـی نکشـید کـه او بـه خانه برگشـت تـا همرسش را که بـه همراه کتـاب مقدس 
نـادژدا منتظـر بـود بیابـد. بـا بازکردن کتاب مقدس نوشـته شـده بود:»ای بـرادران، 
منـی خواهیـم از حـال خفتـگان بـی خـرب باشـید، مبـادا همچـون دیگـر مردمـان 
کـه امیـدی ندارنـد، بـه ماتـم بنشـینید. زیـرا اگـر ایـامن داریـم کـه عیسـی مـرد و 
برخاسـت، پـس بـه همیـن سـان خـدا آنـان را نیزکـه در عیسـی خفتـه انـد، بـا وی 

بازخواهـد آورد« )اول تسـالونیکیان بـاب ۴ آیـات ۱۴-۱۳(.
همـرسش گفت:»امیـد مـان در اینجاسـت. اگـر به خدا بـاور داریـم دخرمان را 

دوبـاره مالقات خواهیـم کرد«.
امـروز والدمیـر شـامس کلیساسـت و امیدوارانـه در بـاره امیـدش بـه بازگشـت 
عیسـی سـخن مـی گوید:»مـن از دخرم تشـکر مـی کنم؛ ما خـدا را یافتیـم. به این 

امیدواریـم کـه دخرمـان را دوبـاره مالقات خواهیـم منود«.

بخشـی از هدایـای سـیزدهمین سـبت ۲۰۱۷ بـه نوسـازی یـک کانـون خلوتگاه 
روحانـی بـه منظور جلسـات اردو گاهی، پیشـاهنگی،  و دیگر فعالیتهای کلیسـائی 

در مولـوداوی کمـک خواهـد کرد.



۲4

۲۰ – ۲6 دی   درس سوم   

وقتی دنیای شام در حال فروپاشی است

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: اشعیا ۷: ۱ تا ۹؛ اشعیا ۷: ۱۰ تا ۱۳؛ اشعیا ۷: ۱۴. 

آیـه حفظـی: »������ اگر ایامن شـام ناپایدار باشـد، مطمئنا شـام هم پایـدار نخواهید بود« 
)اشعیا ۷: ۹(�

در یک روز سبت، کامبیز و رویا پس از حضور در کلیسا، زمانیکه داخل راه ورودی منزلشان 
شدند، مرغ کوچکی بطور وحشتزده ای به جلو اتومبیل آنان پرید. باید مسئله ای پیش آمده 
باشد. زیرا در آن هنگام باید پرندگان خانگی آرام و بی رس و صدا در قفسشان باشند. اما آنها 
از قفس خود خارج شده بودند. یک بررسی رسیع نشان می داد که فاجعه ای در حال بوقوع 
پیوسن است. در همین حال، سگ کوچک همسایه، از حیاط خانه همسایه فرار کرده بود و در 
حالیکه مرغی را به دهانش گرفته بود در کنار حوضچه بود. آن مرغ زیبا بود که دمی کرکی و 
سفید داشت. کامبیز آن مرغ را از دهان سگ گرفت، اما خیلی دیر شده بود. طولی نکشید که 
آن مرغ زیبا با گردنی شکسته شده در دستانش جان سپرد. او هامنجا در حالیکه پرنده مرده 

در دستانش بود نشست و با صدای بلند گریه کرد.
حیوان خانگی دیگر بشدت ترسیده و هراسان بودند. اردک بلند باالی سفید رنگی ، کامبیز 
را می دید که مرغی در دستانش دارد و گویا می پنداشت که او مرغ را کشته است. بنابراین، 
آن اردک تا چند هفته پس از آن، هر وقت کامبیز را می دید، به طور خصامنه ای می خواست 
که به او حمله کند. حس قوی دردناکی او را وادار می ساخت که این کار را بکند. برخی اوقات 

دشوار است که دوستان و دشمنان خود را از هم تشخیص بدهیم. 
در این هفته به بررسی پادشاه یهودا خواهیم پرداخت، کسی که او نیز با چنین مشکلی 

روبرو بود، ما در پی آن خواهیم بود که بفهمیم چرا او  تصمیامت اشتباهی گرفته بود.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۷ دی – ۱6 ژانویه آماده شوید. 



۲۵

۲۱ دی      یکشنبه      

خطری از سمت شامل )اشعیا ۷: 1 تا ۹(

آحـاز پادشـاه در اوایـل سـلطنت خـود با چه بحران خطرناکی روبرو شـد؟ دوم پادشـاهان 1۵: 

۳۷، ۳۸؛ دوم پادشـاهان 1۶: ۵، ۶؛ اشـعیا ۷: 1، ۲� 

 

پادشـاهی هـای شـامل ارسائیـل )افرایم( و سـوریه )ارام(عرصه را بر کشـور کوچکـر یهودا، 
در جنوب، تنگ کرده بودند. این اتفاق زمانی رخ داد که یهودا توسـط حمله ادوم و فلسـطین 
تضعیـف شـده بـود. در گذشـته، یهـودا بـر علیـه ارسائیـل جنگیـده بـود، امـا ظاهرا اتحـاد بین 
ارسائیـل و سـوریه یـک خطـر بـزرگ بـرای یهودا بـود. به نظـر می رسـد، ارسائیل و سـوریه می 
خواسـتند تـا یهـودا را وادار کننـد تـا بـا آنـان بر علیـه امپراتـور مقتـدر و نیرومند آشـور، تغلت 
فـالرس سـوم ائتـالف کننـد )کـه در دوم پادشـاهان ۱۵: ۱۹ فـول نامیـده شـده اسـت(، کسـیکه 
دامئـا آنـان را بـا امپراتـوری در حـال توسـعه اش تهدیـد مـی کـرد. ارسائیـل و سـوریه خصومت 
دیرینـه خـود علیـه یکدیگـر را بـا توجـه بـه خطـر بزرگ تـری کـه آنـان را تهدیـد می کـرد، کنار 
گذاشـته بودنـد. اگـر آنهـا مـی توانسـتند یهـودا را فتـح کننـد، یـک حاکم دسـت نشـانده را در 

آنجـا منصـوب )اشـعیا ۷: ۵، 6(، و از منابـع و نیـروی انسـانی آن اسـتفاده مـی کردند. 

هنگامیکـه دنیـای آحـاز در حـال فروپاشـی بـود، راه حل او چه بـود؟ دوم پادشـاهان 1۶: ۷ تا 

۹؛ دوم تواریـخ ۲۸: 1۶� 

 

 

آحـاز بـه جـای اینکـه تشـخیص دهـد کـه خـدا تنهـا دوسـت اوسـت کـه مـی توانـد او و 
کشـورش را نجـات دهـد، سـعی کـرد تـا با تغلت فالرس سـوم، دشـمن دشـمنانش دوسـتی کند. 
پادشـاه آشـور بـا خوشـحالی درخواسـت او بـرای کمک علیه سـوریه و ارسائیـل پذیرفت. تغلت 
فـالرس نـه تنهـا از طـرف آحاز رشـوه ای گرانبهـا دریافت کرد، بلکـه همچنین بهانـه خوبی برای 
تسـخیر کشـور سـوریه بدسـت آورد، و بی درنگ وارد عمل شـد و به دمشـق حمله کرد )دوم 
پادشـاهان ۱6: ۹(. قـدرت ائتـالف ارسائیـل و سـوریه در هـم شکسـته شـد. در کوتـاه مـدت به 

نظـر مـی رسـید کـه آحاز بـا ایـن تصمیم خـود یهـودا را نجات داده اسـت.   
بـا اینحـال، ایـن اقدام از طرف آحاز نباید شـگفت آور باشـد. او یکی از بدترین پادشـاهانی 
بـود کـه تـا آن زمـان بر یهـودا حکومت کرده بـود )نگاه کنید بـه دوم پادشـاهان ۱6: ۳، ۴؛ دوم 

تواریـخ ۲۸: ۲ تا ۴(.   



۲۶

وقتــی مــی خوانیــم کــه آحــاز چگونــه انســانی بــوده اســت، ایــن مســئله قابــل درک 
اســت کــه چــرا او نســبت بــه خطــری کــه یهــودا را تهدیــد مــی کــرد، ایــن چنیــن عمل 
کــرد� چــه درســی در اینجــا بــرای مــا در ســطح شــخصی وجــود دارد؟ اگــر اکنــون مــا 
از خداونــد تبعیــت نمــی کردیــم، چــه چیــزی باعــث می شــد کــه مــا بــه ایــن فکــر 
ــته  ــاد داش ــان و اعتم ــه او ایم ــی ب ــای ســخت زندگ ــگام آزمونه ــه در هن ــم ک بیافتی

باشــیم؟ )نــگاه کنیــد بــه یعقــوب ۲: ۲۲؛ ارمیــا 1۲: ۵(�   

۲۲ دی      دوشنبه      

اقدام به جلوگیری
در حالیکه آحاز گزینه های سیاسی خود را می سنجید تا با تهدید ارسائیل و سوریه مقابله 
کند، خدا چیزی را می دانست که او از آن آگاهی نداشت. این خداوند بود که اجازه داده بود 
تا آحاز دچار دردرس و مشکل شود تا او را تادیب و هشیار کند )دوم تواریخ ۲۸: ۵، ۱۹(. عالوه 
بر آن، اگرچه از نظر انسانی کمک گرفن از تغلت فالرس کاری منطقی و مناسب به نظر می 
رسید، ولی خداوند می دانست که این ائتالف و در خواست کمک، می تواند پادشاهی سلسله 
داودِی یهودا را تحت سلطه بیگانگان قرار دهد که دیگر هرگز منی توانست از آن خالصی یابد.     
رشایط بسیار مخاطره انگیز بود. بنابر این، خداوند اشعیا را فرستاد تا مانع کار پادشاه شود 
)ظاهرا او در حال بررسی ذخیره آب اورشلیم به منظور آمادگی در صورت محارصه شهر بود(. 

خداوند می خواست تا اشعیا پادشاه را وادار و ترغیب کند تا با رهرب آشور متاس نگیرد.

چرا پروردگار به اشعیا گفت تا پرسش، شاریا شوب، را با خود بربد؟ )اشعیا ۷: ۳(� 

 

آحـاز وقتـی کـه اشـعیا به او سـالم و درود فرسـتاد و پرسش را بـه نام »بازمانـده ای که باید 
بازگـردد« معرفـی کـرد، مبهوت شـد.. بازمانده چه کسـی؟ از چـه چیزی بازگـردد؟ از آنجایی که 
پـدر او یـک نبـی بـود، این نام بایـد همچون یک پیغام شـوم از طرف خداونـد در مورد مردمی 
کـه بـه اسـارت مـی روند بوده باشـد. یا اینکه بازگشـت بسـوی خدا بـه معنای توبه بـود )فعل 
»بازگشـت« همچنیـن بـه مفهـوم توبـه اسـت(؟ پیـام خداوند بـه آحاز ایـن بود: این بـه معنای 
چیـزی اسـت کـه انجـام خواهـی داد! از گناهـان خـود بازگـرد، وگرنه به اسـارت خواهـی رفت، 

و از اسـارت و بردگـی، بازمانـده ای باز خواهد گشـت. تصمیم با شامسـت!

چگونه پیام خداوند، وضعیت پادشاه را خاطر نشان می ساخت؟ اشعیا ۷: 4 تا۹� 

 



۲۷

خطـر تهدیـد از سـوی سـوریه و ارسائیـل مـی توانسـت برطـرف شـود و یهـودا نجـات یابد. 
قدرتهایـی کـه در نظـر آحـاز ماننـد آتشفشـان های بـزرگ و آتشـین بودنـد، از دیـدگاه خداوند 
تنهـا »دو کُنـدۀ نیـم سـوخته« )اشـعیا ۷: ۴( بیـش نبودنـد. و نیـازی نبـود که آحاز بـرای مقابله 

بـا آنان از آشـور درخواسـت کمـک کند. 
امـا آحـاز بـه منظـور تصمیـم گیـری درسـت بایـد بـه خداونـد و وعده هـای او اعتـامد می 
کـرد. او بـرای پایـدار مانـدن نیاز داشـت تا بـه خداوند ایامن داشـته باشد)اشـعیا ۷: ۹(. کلامت 
بـکار رفتـه بـرای »ایـامن« و »پایـداری« هـر دو از یـک ریشـه عـربی گرفتـه شـده اند، کـه واژه  
»حقیقت«)بـه معنـای قابـل اعتـامد(  نیـز از آن برگرفتـه شـده اسـت و کلمـه »آمیـن« )تاییـد 
آنچـه صحیح/قابـل اعتـامد اسـت( از آن گرفتـه شـده اسـت. آحـاز بایـد اطمینـان مـی کـرد تـا 

اطمینـان حاصـل شـود، او نیـاز داشـت تـا تکیـه کنـد؛ تـا قابل تکیـه و اعتامد شـود. 

بــه آخریــن بخــش کتــاب اشــعیا بــاب ۷: ۹ نــگاه کنیــد� چــرا ایمــان و اعتمــاد بــرای 
ــل در  ــن اص ــه ای ــزی؟ چگون ــه چی ــداری در چ ــت؟ پای ــم اس ــیار مه ــداری« بس »پای

زندگــی مســیحیان اِعمــال مــی شــود؟ 

۲۳ دی      سه شنبه      

یک فرصت دیگر )اشعیا ۷: 1۰ تا 1۳(
آحـاز نـدای دعوت به ایامن اشـعیا را نپذیرفـت. بنابراین، خداوند رحـامن از دریچه رحمت 
خـود فرصتـی دیگـر بـه پادشـاه بخشـید و بـه او گفت کـه از خدای خود نشـانه ای بـرای خود 
طلـب کنـد؛ »خـواه ژرف بـه ژرفای هاویـه، خواه بلند به بلندای آسـامن ها« )اشـعیا ۷: ۱۱(. در 
اینجـا یکـی از بهریـن دعوت هـا بـه ایـامن بـه عمـل مـی آید کـه تاکنـون از نوع برش بـه عمل 
آمـده بـود. برخـالف بخـت آزمایـی هـا یـا رشط بنـدی هـا، خداونـد هیـچ نـوع محدودیـت یـا 
رشایـط خاصـی را ایجـاد منـی کنـد. خداونـد حتی پیشـنهاد خـود را محدود به بخشـی یـا نیمی 
از پادشـاهی خـود ]کل افرینـش[ منـی کنـد، هامنطـور کـه حاکـامن بـرشی وقتـی مـی خواهند 
نهایـت سـخاوت خـود را نشـان دهنـد، اینـکار را انجـام مـی دادنـد )بـه اسـر ۵: 6؛ اسـر ۷: ۲؛ 
مرقـس 6: ۲۳ مراجـع کنیـد(. خداونـد آمـاده و حـارض بـود همـه ملکـوت و زمیـن را در اختیار 
پادشـاه رشیـر و گناهـکار بگـذارد، در صورتیکـه فقـط او ایامن و باور داشـته باشـد! بـه عنوان 
نشـانه، آحـاز مـی توانسـت از خداونـد کوهـی از طـال، یـا بـه تعـداد دانـه هـای شـن سـواحل 

دریـای مدیرانـه رسباز درخواسـت کند. 

چرا آحاز آنگونه پاسخ داد )اشعیا ۷: 1۲(؟

 



۲۸

در نـگاه اول، پاسـخ آحـاز زاهدانـه و محرمانه به نظر می رسـد، او خـدا را آزمایش نخواهد 
کـرد، هامنطـور کـه بنـی ارسائیلـی هـای قـرن هـا قبـل، در دوران رسگردانـی در بیابـان نکردند 
)خـروج ۱۷: ۲؛ تثنیـه 6: ۱6(. امـا تفـاوت در ایـن بـود که خداوند خود از پادشـاه خواسـته بود 
تـا او را بسـنجد و آزمایـش کنـد ) مقایسـه کنید با مالکـی ۳: ۱۰(. قبول هدایای سـخاومتندانه و 
فزاینـده خداونـد، او را بسـیار خرسـند مـی کـرد، نـه اینکه صرب و تحمـل او را آزمـودن. اما آحاز 
حتـی حـارض نبـود بـه خداونـد اجازه دهد تا بـه او کمک کند کـه او را باور کنـد. او درب قلب 

خـود را محکـم بـرروی ورود ایامن به خداوند بسـت.

اشعیا باب ۷: 1۳ را بخوانید� در اینجا اشعیا چه می گوید؟ 

 

اشـعیا خاطـر نشـان مـی کنـد کـه آحاز بـا امتنـاع از آزمایـش خداونـد، ظاهرا می خواسـت 
تـا از ماللـت خـدا جلوگیـری کنـد ولی او خـدا را به سـتوه آورد. اما مشـکل سـازترین جنبه این 
آیـه، ایـن واقعیـت اسـت کـه در اینجا)اشـعیا ۷: ۱۳( اشـعیا بـا ارجـاع بـه »خـدای مـن« بطـور 
واضـح در تقابـل بـا اشـعیا ۷: ۱۱ اسـت، جایـی که نبی از پادشـاه درخواسـت می کند تا نشـانه 
ای را از پـروردگار »خـدای خـود« بخواهـد. وقتی آحاز از قبول پیشـنهاد الهـی امتناع ورزید، او 
پـروردگار را از خـدای خویـش بـودن رد کـرد. خداونـد، خـدای اشـعیا بـود، اما نه خـدای آحاز. 

مطالب امروز چه چیزی را در مورد صبر و شکیبایی و خواست خداوند برای نجات 
همه ما به ما می آموزد؟ همچنین چه چیزی را در مورد بی بصیرتی و سختی قلب 
انسانی، هنگامیکه بطور کامل تسلیم خداوند نشده باشد، به ما می آموزد؟ در پایان، 
حتی اگر خداوند هر عالمت و نشانه ای را که آحاز درخواست می کرد به او داده بود، 
فکر می کنید که آیا آحاز پس از دریافت آن ایمان می آورد؟ پاسخ خود را شرح دهید�

۲۴ دی      چهارشنبه      

نشانی از پرس )اشعیا ۷: 14(
پیشـنهاد نشـانه ای بـه »ژرفـای هاویـه، یـا بلنـدی آسـامن ها« )اشـعیا ۷: ۱۱( نتوانسـت 
تغییـری در آحـاز ایجـاد کنـد. بنابرایـن، هنگامیکه خدا مـی گوید، که خودش نشـانه ای خواهد 
داد )اشـعیا ۷: ۱۴(، مـا انتظـار نشـانه ای عظیـم و در ابعادی نفس گیـر و متحیرانه را داریم که 
فقـط پنـدار الهـی مـی تواند آنـرا خلق کند )اشـعیا ۵۵: ۹؛ و اول قرنتیان ۲: ۹ را مقایسـه کنید(.  
شـگفت انگیـز اسـت! پـرس، عالمـت و نشـانه اسـت. امـا چگونـه ممکـن اسـت یـک باکـره 
صاحـب فرزنـد شـود و او را »عامنوئیـل« بنامنـد تـا نشـانه متناسـب  کتـاب مقدسـی باشـد؟ 



۲۹

آن زن کیست، و فرزند او کیست؟
در هیـچ جـای عهـد عتیـق اشـاره ای به تحقق این نشـانه مهم نشـده اسـت، هامنند عالئم 
داده شـده بـه افـراد دیگـر، ماننـد نشـانه داده بـه جدعـون )داوران 6: ۳6 تـا ۴۰(. بنابراین، در 

اینجـا برخـی از تحقیقـات ممکـن، فقط براسـاس عهد عتیق داده شـده اسـت:    
۱. از آنجایـی کـه کلمـه »زن جـوان« اشـاره بـه یک زن جوان در سـن ازدواج دارد، بسـیاری 
تصـور مـی کننـد او زنـی متاهـل اسـت کـه در اورشـلیم زندگـی مـی کنـد، شـاید همرس اشـعیا 
باشـد. اشـعیا باب ۸: ۳، تولد پرسی را توسـط اشـعیا از طریق »نبیه« خرب داده اسـت )با ارجاع 
بـه همـرسش، کسـیکه پیـام هـای نبـوی، شـامل فرزنـدان او مـی شـدند؛ با اشـعیا ۷: ۳ و اشـعیا 
۸: ۱۸ مقایسـه کنیـد(. بـا اینحـال، ایـن پرس »غـارت رسیع و چپاول با شـتاب« نامگذاری شـد و 
نـه عامنوئیـل )اشـعیا ۸: ۱ تـا ۴(. بـا ایـن وجـود، نشـانه های هر دو پرس شـبیه هم اسـت، قبل 
از کـه آنهـا بتواننـد در مرحلـه اول زندگـی خیـر یا رش را انتخاب کنند، سـوریه و شـامل ارسائیل 

ویران خواهد شـد )اشـعیا ۷: ۱6، اشـعیا ۸: ۴(.  
۲. برخـی تصـور مـی کننـد کـه عامنوئیـل هـامن حزقیا، فرزنـد آحاز اسـت که بعـد از او به 

پادشـاهی مـی رسـد. امـا در هیـچ کجـا نـام عامنوئیل بـر او اطالق نگردیده اسـت.  
ــا  ــوال »خــدا ب ــام او، معم ــز اســت و ن ــا حــدودی ارسارآمی ــل ت ــه عامنوئی ــی ک ۳. از آنجای
ماســت« ترجمــه مــی شــود، بــه حضــور خداونــد اشــاره دارد، او مــی توانــد هــامن پــرس ویــژه 
ــن اســت،  ــر چنی ــود. اگ ــرده ب ــد او را پیشــگویی ک ــاب ۹ و ۱۱ تول ــه اشــعیا در ب ای باشــد ک
توصیــف برجســته و واالی او بــه عنــوان خــدای قدیــر )اشــعیا ۹: 6( و »ریشــه یســی« )اشــعیا 
ــوب را  ــاه خ ــای پادش ــد حزقی ــی بتوان ــه حت ــت ک ــزی اس ــر چی ــر از ه ــر و برت ۱۱: ۱۰( فرات

ــه او نســبت داده شــود.     ــد و ب توصیــف کن
۴. تولـد طبیعـی از زنـی کـه ازدواج نکـرده ولی در سـن ازدواج بود، می توانسـت به سـلب 
رسپرسـتی قانونـی از یـک فرزنـد نامرشوع منجر شـود )تثنیـه ۲۲: ۲۰، ۲۱(. چـرا خداوند چنین 
کودکـی را بـه عنـوان نشـانه ای بـرای الهـام بخشـیدن بـه ایـامن ترجیـح مـی دهـد؟ در مقابل، 
عهـد جدیـد عیسـی را بـه عنـوان عامنوئیـل )متـی ۱: ۲۱ تـا ۲۳( معرفـی مـی کنـد، کـه بطـور 
معجـزه آسـایی و بـا خلـوص و پاکـی از باکـره ای کـه ازدواج نکرده، امـا نامزد شـده، متولد می 
شـود. عیسـی همچنیـن پـرس الهـی اسـت )اشـعیا ۹: 6؛ متـی ۳: ۱۷( و از »شـاخه« و »ریشـه« 
نسـل داود اسـت )مکاشـفه ۲۲: ۱6؛ اشـعیا ۱۱: ۱، ۱۰(. شـاید »عامنوئیـل« اولیـه، کـه ظهـور او 
در زمـان تحقـق نبـوت بـه آحـاز به اثبات رسـید، به عنوان طالیه دار و منادی مسـیح باشـد. ما 
منـی دانیـم. امـا مـی دانیـم کـه چه چیـزی را بایـد بدانیـم: »وقتـی زمان معیـن فرا رسـید، خدا 
فرزنـد خـود را بـرای مـا فرسـتاد« )غالطیـان ۴: ۴(، تـا خداوند در میان ما حضور داشـته باشـد.  

بــه واقعیــِت آمــدن و حضــوِر مســیح در میــان بشــریت تمرکــز و تفکــر کنیــد� ایــن 
ــه نظــر می رســد، چــه  ــاک ب ــان جهانــی کــه ســرد، ترســناک و خطرن حقیقــت در می

تســلی خاطــری بــه مــا مــی دهــد؟



۳۰

۲۵ دی      پنجشنبه      

»خدا با ماست!« )اشعیا ۷: 14(
هامننـد نـام فرزنـد اشـعیا )»باقیامنـده بـاز خواهـد گشـت«، و مهیـر شـالل هـاش بَـز، کـه 
بـه معنـای »غـارت بـا شـتاب و چپاولگـری کـه با شـتاب واقـع میشـود«(، امـا عامنوئیـل دارای 
معنائـی مـی باشـد. یعنـی بـه معنـای واقعـی کلمـه » بـا ماسـت، خـدا«. امـا ترجمـه متـداول 
»خـدا بـا ماسـت« چیـز مهمـی را از دسـت داده اسـت. ماننـد سـایر اسـامی عـربی از ایـن نوع 
کـه فاقـد فعـل اسـت، فعـل »بـودن« بایـد بـکار رود، ولی چـون در زبـان عربی اسـت بیان منی 
شـود. بنابرایـن، عامنوئیـل بایـد »بـودن خـدا بـا ما« ترجمه شـود )همیـن کلامت را با اشـعیا ۸: 
۱۰ مقایسـه کنیـد(، درسـت هامنطـور کـه نـام »عیسـی« )در زبان یونانـی، و بطـور اختصار در 
زبـان عـربی یهوشـوآ یا یشـوع اسـت( به معنای »خداوند نجات اسـت«، می باشـد، بـا این فعل 
مجـددا بـکار بـرده میشـود )مقایسـه کنیـد بـا اشـعیا، که به معنـای، »نجـات خداوند« اسـت(.    
امـا نـام »عامنوئیـل« فقـط یـک توصیـف انتزاعـی نیسـت؛ ایـن تاکیـد و مطالبـه وعـده ای 

اسـت کـه هـم اکنـون تحقـق یافتـه اسـت: »خـدا با ماسـت!«. 

اهمیت این وعده که، خدا با ما است، چیست؟ 
هیچ اطمینان و آرامش خاطری مستحکم تر از این وعده وجود ندارد.  خدا قول منی دهد 
که مردم او سختی ها و درد و رنج نخواهد کشید، اما قول می دهد که در کنار آنان خواهد 
بود. مزمور چنین می گوید: »حتی هنگام گذشن از دره تاریک مرگ از چیزی منی ترسم، زیرا 

تو همراه من هستی؛ عصا و چوبدستی تو مرا حامیت خواهد کرد« )مزمور ۲۳: ۴(. 
خداونـد مـی فرمایـد: »وقتـی تـو از آبهـای عمیـق می گـذری، مـن بـا تـو خواهـم بـود. 
مشـکالت بـر تـو چیـره نخواهند شـد. وقتـی از میان آتش رد شـوی، منی سـوزی، و سـختی ها به 

تـو صدمـه ای نخواهنـد زد« )اشـعیا ۴۳: ۲(.
اوقتی که بابلیان ره نفر از دوستان دانیال را در آتش افکندند خدا کجا بود؟ با آنان بود 
)دانیال ۳: ۲۵-۲۳(. و هنگامی که یعقوب تا هنگام طلیعه روز کشتی می گرفت و به دردرس 

افتاده بود خدا کجا بود؟ به هامن نزدیکی دستان یعقوب بود )پیدایش ۳۲: ۲۴-۳۰(. 
»حتـی وقتـی خداونـد بطـور جسـمی بـرروی زمیـن ظاهـر نشـود، او در میـان تجربه های 
امـت خـود و در میـان آنـان خواهـد بود. خداونـد کجا بود، زمانیکـه انبوه جمعیت اسـتیفان را 
محکـوم کردنـد؟ »عیسـی بـر دسـت راسـت خدا ایسـتاده بـود« )اعـامل ۷: ۵۵(. امـا هنگامیکه 
عیسـی بـه آسـامن صعـود کـرد، او »بـه دسـت راسـت مقـام کربیـا در عـرش بریـن نشسـت« 
)عربانیـان ۱: ۳(. چـرا هنگامیکـه اسـتیفان دچـار سـختی و عـذاب بـود، او ایسـتاد و سنگسـار 
شـدن او را نظـاره کـرد؟ هامنطـور کـه موریس وندن گفته اسـت، عیسـی مسـیح منی خواسـت 
 Hagerstown, Md.: Review and( ،God’s Faulty Heroes ،که مانع اینکار شـود!« ری گین

Herald Pub. Assn., ۱۹۹6(، صفحـه 66. 



۳1

حتـی بـا اینکـه به ما وعده داده شـده اسـت که »خدا با ماسـت«، چـه فرقی می کند 
اگـر مـا هنـوز با آزمایشـات و سـختی های بسـیار مواجه شـویم؟ بنابرایـن، آگاهی از 

حضـور او چـه فایـده ای برای ما دارد؟ پاسـخ خود را شـرح دهید�   

۲6 دی      جمعه      

تفکری فراتر: »نام او عامنوئیل خوانده خواهد شد ..... یعنی »خدا با ما«. »نور معرفت 
جالل خداوند«، در »سیامی عیسی مسیح« عیان گردیده است. »از ازل، عیسی مسیح خداوند، 
با پدر یکی بود« او »جلوه خدا« جلوه ای از عظمت و کربیایی او و »فروغ پر جالل او بود« 
بخاطر آشکار شدن این شکوه و جالل بود که او به دنیا آمد. او به این دنیای تاریک در اثر گناه 
آمد تا نور محبت خدا را آشکار کند. تا »خدا با ما« باشد. از این رو، درباره او نبوت شده بود 

که، »نام او باید عامنوئیل خوانده شود«. اِلن جی وایت، آرزوی اعصار، صفحه ۱۹. 
»بـرای تـداوم پادشـاهی یهودا،خردمندانـه و بهـر بود که آحـاز پیام الهی را بپذیـرد. ولی او 
بـا اتـکا بـر مصنوعـات سـاخته دسـت بـرش، در پـی مدد جسـن از بـت ها و بـت پرسـتان بود. 
او بـا نـا امیـدی پیامـی را بـه تغلـت فـالرس پادشـاه آشـور  فرسـتاد: »من بنـده و ماننـد پرس تو 
هسـتم. بـرای نجـات مـن از دسـت پادشـاه سـوریه و ارسائیـل بـه اینجـا بیـا، چـون آنهـا به من 
حملـه کرده انـد« )دوم پادشـاهان ۱6: ۷(. ایـن درخواسـت به همـراه هدایای گرانبهای پادشـاه 

از خزانـه معبـد بـود« اِلن جـی وایت،انبیـا و پادشـاهان، صفحه ۳۲۹.  

سواالتی برای بحث:

از خداوند  آیا شایسته است که  1� هنگامیکه شما در حال تصمیم گیری هستید، 
نشانه ای بخواهید؟ چه خطرات بالقوه ای احتماال در انجام چنین کاری وجود دارد؟ 

۲� داشتن کمک های انسانی خوب است، اما چگونه می توانیم نواقص آن را تشخیص دهیم؟
۳� لئــو تولســتوی، نویســنده روســی، بــه یکــی از دوســتان خــود نوشــت کــه 
»هنگامیکــه انســان متوجــه شــود کــه مــرگ پایــان همــه چیــز اســت، دیگــر هیــچ 
چیــز بدتــر از زندگــی نیســت«� آگاهــی مــا از اینکــه » خــدا بــا مــا اســت« چگونــه 

ــد؟  ــخ میده ــه ای پاس ــن نظری ــه چنی ب

خالصـه: خداونـد آحـاز، پادشـاه بـی ایـامن را در موقعیتـی قـرار داد کـه او مجبـور بـود 
تصمیـم سـختی را بگیـرد: بـاور بکنـد و یـا نکند، مسـئله ایـن بود. حتی بـا اینکه خداونـد به او 
پیشـنهاد داد هـر نشـانه ای را کـه تصـور کند، حارض اسـت به او نشـان بدهـد، او نپذیرفت که 
بـه خداونـد اجـازه دهـد تا دلیلـی را برای ایـامن آوردن به او نشـان دهد. در عوض، او پادشـاه 

آشـور را بـه عنوان »دوسـت« خـود برگزید.
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داستانهای ایامنداران
۲۷ دی

کتاب قرمز شناور
توسط اندرو مک ِچزنی، امور بشارتی ادونتیست

تورونـی کومـار تریپـورا از دریافـت یک کتـاب مقدس با جلد قرمـز هیجان زده 
شـده بـود. او در دهکـده ای در جنـوب رشقـی بنـگالدش زندگـی مـی کـرد.  کتاب 
مقـدس بـه عنـوان جایـزه متام کـردن یـک رسی از دروس کتـاب مقـدس مکاتبه ای 

بـرای او پسـت شـده بـود. امـا تورونـی مجبور بـود تا محتاط باشـد.
پـدرش بـه عنـوان یـک کاهـن در مذهـب سـنتی خانـواده اش خدمـت می کرد 
و او از اینکـه پـرسش یـک کتاب مقدسـی داشـته باشـد کـه راجع به خدای آسـامن 

سـخن گوید خوشـحال منی شـد.
بـه هرحـال تورونـی نگـران نبـود. او هـر شـب هنگامیکـه والدینـش در خواب 
بودنـد کتـاب مقـدس را مطالعـه کـرده بـود و قصـد داشـت تـا کتـاب مقـدس بـا 
جلـد قرمـز را هـم بخوانـد. به نظرمی رسـید نقشـه ای که کشـیده بود جـواب داد. 
تورونـی در طـی روز از گاوهـای پـدرش مراقبـت مـی کـرد و وقتی شـب هنگام به 
خانـه برمـی گشـت منتظـر مـی مانـد تـا والدینـش بخوابنـد و او مشـتاقانه چـراغ 

کوچکـش را روشـن کـرده و کالم خـدا را مـی خوانـد.
یـک شـب پـدرش او را بـه هنـگام خواندن کتاب مقدس دید و خشـمگین شـد. 
پـس از آنکـه پـرسش روز بعـد خانـه را تـرک کرد کتاب مقـدس قرمز او را برداشـت 

و آنـرا بـه داخل رودخانـه گل آلود ِچنگـی انداخت. 
تورونـی وقتـی پـی بـرد که کتـاب مقدس قرمزش گم شـده اسـت پریشـان حال 
شـد. فـورا فهمیـد کـه چـه اتفاقـی افتـاده اسـت. چـه کاری از دسـتش برمـی آمد؟ 
منـی توانسـت کتـاب مقـدس دیگـری بگیـرد. مدرسـه مکاتبـه ای نیز احتـامال کتاب 
مقـدس دوم را منـی فرسـتاد. باوجـود ایـن حـرست داشـت تـا بیشـر در بـاره خـدا 

بخواند.
چنـدی گذشـت. یـک روز بعدازظهر وقتـی تورونی در رودخانه ِچنگی شـنا می 
کـرد دیـد کـه چیـزی بـر روی آب شـناور اسـت. او بطـری هـای پالسـتیکی و چنـد 
تکـه آشـغال را در رودخانـه دیـده بـود امـا این جسـم شـناور کامـال متفـاوت بود. 
بـه طـرف آن شـنا کـرد. وقتـی دسـتش بـه آن رسـید آن شـی را بـا دسـتش گرفت و 
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بـا عجلـه بـه طـرف کنـار رودخانه شـنا کرد. وقتـی از رودخانـه خارج شـد، از کرانه 
رودخانـه بـاال رفـت. او دسـتش را بـاال گرفـت تـا کتـاب مقـدس قرمـز را کـه آب از 

آن مـی چکیـد ببیند.
بـاورش منـی شـد. آن کتـاب مقدس گم شـده اش بـود. تورونی کتـاب را بر روی 
چمنهـا در معـرض نـور آفتـاب گذاشـت تـا گرمـای آن خشـکش کنـد. چهـارده روز 
طـول کشـید تـا کتـاب مقدس خشـک شـود و پـس از آن دوبـاره مطالعـه اش کرد. 

وقتـی آنـرا مـی خواند عاشـق خدا شـد.
باوجـود آنکـه ایـن خطر وجود داشـت تا خشـم پـدرش را بر افروزد، نتوانسـت 
عشـق و عالقـه تـازه را بـرای خودش نگه دارد. او در باره خـدای کتاب مقدس قرمز 
بـه روسـتائیان گفـت کـه به زیر آب نرفته بود. روسـتاییان شـگفتزده می خواسـتند 
بیشـر بداننـد. امـروز اکـر روسـتاییان کـه شـامل خویشـاوندان تورونـی می باشـد  

خـدای کتـاب مقدس قرمـز را عبادت مـی کنند.
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۲۷ دی – ۳ بهمن   درس چهارم   

راه سخت

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: اشـعیا ۷: ۱۴ تا ۱6؛ اشـعیا ۷: ۱۷ تا ۲۵؛ اشـعیا ۸: ۱ تا ۱۰؛ اشـعیا ۸: 
۱۱ تـا ۱۵؛ اشـعیا ۸: ۱6 تا ۲۲. 

آیـه حفظـی: »و مـن  بـرای  خداونـد کـه  روی  خـود را از خانـدان  یعقـوب  مخفی  می سـازد 
انتظـار کشـیده ، امیـدوار او خواهـم  بود« )اشـعیا ۸: 1۷(�

در یک ساختامن در حال سوخن در محله هارمل، شهر نیویورک، دخری نابینا در کنار پنجره 
طبقه چهارم ایستاده بود. آتش نشانان از نجات او مایوس شده بودند. آنها نتوانستند نردبان 
کمک رسانی ماشین های آتش نشانی را در میان ساختامن ها حرکت دهند و همچنین منی 

توانستند از او بخواهند تا در برروی تور نجات بپرد، زیرا او نابینا بود و منی توانست ببینید. 
»رسانجـام پـدرش از راه رسـید و از طریـق بلندگـو بـه او اطـالع داد کـه تـور نجـات در 
آنجاسـت و بایـد بـا فرمـان او بـرروی آن بپـرد. دخـر بـا فرمـان پـرش پـدر بـرروی تـور نجـات 
پریـد، او بسـیار آرام بـدون اینکـه شکسـتگی در بدن او ایجاد شـود از طبقه چهـارم حتی بدون 
انقبـاض عضالتـش پریـد. چـون او بـه سـخنان پـدرش کامال اعتـامد کـرد، وقتی صدای پـدرش را 

شـنید، او هـامن کاری را انجـام داد کـه از نظـر پـدرش بهریـن راه نجـات او بـود«. 
بـه همیـن ترتیـب، خداونـد شـواهد قدرمتنـدی را بـرای ما فراهم کرده اسـت که نشـان می 
دهـد او بهریـن هـا را بـرای فرزندانش مـی خواهد، اما آنـان راه مالیمت آمیـزی را که در ابتدا 
بـه ایشـان ارائـه شـده بـود را رد کردند؛ بدیـن جهت، او مجبور شـد تا در عوض با آنـان با زبان 
غـرش و سـیل صحبـت کند. امروز، چـه درس هایی را می توانیم از اشـتباهات آنـان بیاموزیم؟  

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۴ بهمن – ۲۳ ژانویه آماده شوید. 
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۲۸ دی      یکشنبه      

تحقق نبوت )اشعیا ۷: 14 تا 1۶(
در اشـعیا ۷: ۱۴ تـا ۱6، عامنوئیـل نشـانه ای اسـت کـه بـا معضـل غیـر قابـل حـال و خـاص 
آحـاز مرتبـط اسـت: قبـل از اینکه عامنوئیـل کوچک به اندازه کافی بزرگ شـده باشـد تا بتواند 
در مـورد انتخـاب انـواع مختلـف خـوراک تصمیمـی بگیـرد، »رسزمینهـای آن دو پادشـاهی کـه 
شـام از آنها می ترسـید، مروک خواهند شـد« )اشـعیا ۷: ۱6(. این به رسزمین ها و  پادشـاهان 
سـوریه و ارساییـل شـاملی اشـاره مـی کنـد )به اشـعیا ۷: ۱، ۲، ۴ تـا ۹ نگاه کنیـد( و عهد خدا را 

کـه قـدرت آنـان بـه زودی زوال خواهـد یافت تکرار می شـود. 

چرا اشعیا به »کره و عسل« اشاره می کند که پرس مجبور بود بخورد؟ اشعیا ۷: ۱۵

محصـوالت و مـزارع یهـودا توسـط آشـوریان از بیـن خواهنـد رفـت )اشـعیا ۷: ۲۳ تـا ۲۵(. 
بنابرایـن مـردم، از جملـه عامنوئیـل عهد عتیق، هرکسـی که بود )اشـعیا ۷: ۱۴، ۱۵(، مجبور می 
شـد تـا بـه رژیـم غذایـی صحرانشـینان بازگردنـد )اشـعیا ۷: ۲۱، ۲۲(. امـا در حالیکه آنـان فقیر 

خواهنـد شـد، بـه انـدازه کافـی خوراک بـرای زنـده ماندن خواهند داشـت. 

چـه زمانـی نبـوت در مـورد سـوریه و ارسائیـل شـاملی تحقـق یافـت؟ دوم پادشـاهان ۱۵: ۲۹، 

۳۰؛ دوم پادشـاهان ۱6: ۷ تـا ۹؛ اول تواریـخ ۵: 6، ۲6. 

اشعیا در حدود سال ۷۳۴ قبل از میالد این پیشگویی را بیان کرد. تغلت فالرس در جربان 
را  شاملی  قدرتهای  ائتالف  او  داد:  انجام  آمد،  می  بر  دستش  از  که  را  آنچه  هر  آحاز  رشوه 
شکست، مناطق جلیل و مناطق ماوراء اردنی شامل ارسائیل را تسخیر کرد، برخی از اهالی و 
سکنه را تبعید و آن مناطق را به قلمرو آشور ملحق منود )۷۳۳ – ۷۳۴ قبل از میالد(.بازماندگان 
ارسائیل نجات یافتند زمانی که پس از به قتل رسیدن فقح ، و محارصه شدن، هوشع به آنان 
خراج پرداخت. در سال ۷۳۳ و ۷۳۲ قبل از میالد، تغلت فالرس، دمشق پایتخت سوریه را تسخیر 
کرد. سپس او سوریه را جزو قلمرو آشور کرد. بدین ترتیب، تا سال ۷۳۲، در حدود کمر از 
دوسال بعد از پیش گوئی اشعیا، سوریه و ارسائیل بطور قطعی شکست خورده بودند، و همه 

چیز برای این دو پادشاه که آحاز را تهدید می کردند، پایان گرفته بود.
بالفاصله پس از اینکه شلمنرس پنجم در سال ۷۲۷ قبل از میالد جایگزین تغلت فالرس سوم 
شد، هوشع پادشاه ارسائیل، با شورش بر علیه آشور مرتکب خودکشی سیاسی شد. آشوریان در 
سال ۷۲۲ قبل از میالد کنرل پایتخت سامریان را بدست گرفتند و هزاران ارسائیلی را به مناطق 
بین النهرین و مدیرانه تبعید کردند، جایی که رسانجام آنها با ساکنان بومی آن مناطق آمیختند 
و هویت اصلی خود را از دست داده و از یاد بردند )نگاه کنید به اشعیا ۷: ۸ – در کمر از 6۵ 
سال، دیگر افرایم حتی به شکل یک قوم نبودند(. خداوند پیش گوئی کرده بود که چه اتفاقی 
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برای دشمنان یهودا خواهد افتاد، اما منظور او آحاز بود که این اتفاق در هر صورت  خواهد 
افتاد، بدون اینکه تکیه گاه آشور نیاز داشته باشد. 

فکــر کنیــد، اگــر شــما در پادشــاهی شــمالی زندگــی مــی کردیــد، در حالیکــه همــه 
ایــن وقایــع در حــال رخ دادن بــود، چقــدر آســان بــود تــا ایمــان را از دســت بدهیــد� 
امروزچــه کاری میتوانیــم انجــام دهیــم تــا بیاموزیــم کــه ایمــان خــود را ســالم نــگاه 
داریــم، در صورتــی کــه اگــر مصیبــت هــای فــردا فــرا رســید، بتوانیــم پایــدار بمانیــم؟ 

بــه  اول پطــرس 1: 1۳ تــا ۲۵ نگاهــی بیندازیــد�

۲۹ دی      دوشنبه      

پیامدهای پیش بینی شده )اشعیا ۷: 1۷ تا ۲۵(

آیـات فـوق را بخوانیـد� خداونـد مـی گوید، چه اتفاقی بـرای آن رسزمین رخ خواهـد داد؟ چرا 

مـا نبایـد از این پیامد متعجب شـویم؟ 

 

 

»خداونـد در خواسـت هـای پـی در پی را بـرای ارسائیل گمراه فرسـتاد تا آنـان را به تبعیت 
و وفـاداری بـا خـود، بـاز گردانـد. درخواسـت هـای انبیـا مشـفقانه بـود؛ در حینـی که بـا مردم 
روبـرو مـی شـدند و  مشـتاقانه و بـا جدیـت آنـان را بـه توبـه و اصـالح دعـوت مـی کردنـد، و 
مثـره کالم آنـان بـرای جـالل نـام خـدا بـود« )اِلن جـی وایـت، انبیا و پادشـاهان، صفحـه ۳۲۵(. 

بنابرایـن، بـرای آحـاز، کـه مـردی ترسـو بـود و نـه مـرد ایـامن، خـرب خـوب خداونـد مـی 
توانسـت ایـن باشـد کـه سـوریه و ارساییـل محـو خواهند شـد. خـرب بد می توانسـت این باشـد 
کـه آشـور، متحـد و »دوسـتی« کـه او برای کمـک به خویش انتخـاب کرده بود، ظاهرا دشـمنی 
بـس خطرناک تـر از سـوریه و ارساییـل بـوده اسـت. بـا نپذیرفـن نجـات رایـگان خداونـد، آحـاز 
مسـئولیت شکسـت را برعهـده گرفـت. اگـر آحـاز فکر مـی کرد که دنیـای او در حال فروپاشـی 

اسـت، اوضـاع فقـط بدتر می شـد!   
» بـه  خداونـد پنـاه  بـردن  حتـی  بهـر اسـت  از امیـد بسـن  بـه  امیـران « )مزمـور ۱۱۸: ۹(. 
چگونـه آحـاز مـی توانسـت اعتـامد کنـد کـه تغلـت فالرس سـوم به تسـخیر کشـورهای شـاملی 
رضایت خواهد داد و به یهودا کاری نخواهد داشـت و او را محرم خواهد شـمرد؟ نوشـتارهای 
آشـوری، ماننـد سـالنامه هـای خـود پادشـاهان آشـوری، ایـن واقعیـت را گواهـی مـی دهند که 

متایـل آنـان بـه قـدرت، سـیری ناپذیر بوده اسـت.  



۳۷

دوم پادشـاهان 1۶: 1۰ تـا 1۸ و دوم تواریـخ ۲۸: ۲۰ تـا ۲۵ را بخوانیـد� چـه اتفاقـی برای آحاز 

در حـال رخ دادن بـود؟ در اینجـا کـدام اصل روحانی آشـکار می شـود؟ چرا نبایـد از اقدامات 

آحاز متعجب شـویم؟ 

 

دوم تواریـخ بـاب ۲۸: ۲۰ تـا ۲۳ قویـا آنچـه را که ناشـی از درخواسـت کمک آحاز از آشـور 
بـه جـای اتـکا بـر خداوند اسـت را بطـور اختصار بیان مـی کند. 

ــم،  ــم ببینی ــی توانی ــه م ــی ک ــه چیزهای ــه ب ــت ک ــا اینس ــی م ــل ذات ــش و تمای گرای
احســاس کنیــم، مــزه کنیــم، لمــس کنیــم، و چیزهــای دنیــوی هســتند اعتمــاد کنیــم� 
ــا  ــه فن ــی و محکــوم ب ــوی فان ــم، چیزهــای دنی ــا اینحــال، همانطــور کــه مــی دانی ب
هســتند� بــه دوم قرنتیــان 4: 1۸ نــگاه کنیــد� متــن ایــن آیــه بــه مــا چــه مــی گویــد؟ 
چگونــه مــی توانیــم پیــام آن را در زندگــی خــود بــکار ببریــم؟ و اگــر بــکار ببریــم، 

چــه تفــاوت هایــی را در زندگــی مــا ایجــاد مــی کنــد؟  

۳۰ دی      سه شنبه      

چه چیزی در اسم وجود دارد؟ )اشعیا ۸: 1 تا 1۰(
آیـا مـی توانیـد تصـور کنیـد کـه بـا دومیـن پرس اشـعیا تـوپ بـازی کنید؟ بـه محـض اینکه 
بگوییـد »مهیـر شـالل هـاش بَـز، تـوپ را بـه طـرف مـن پرتـاب کـن!« ممکن اسـت خیلـی دیر 
شـده باشـد. امـا طوالنـی تـر از نـام او، مفهـوم آن اسـت: »غـارت با شـتاب و چپاول با شـتاب« 

یـا »شـتاب چپاول، تـاراج بـا عجله«.  

پیـام ایـن اسـم بطـور واضـح ارتبـاط با تسـخیر و فتح رسیـع دارد، اما چه کسـی شـتابان غلبه 

مـی کنـد و پیروز می شـود؟ اشـعیا ۸: 4� 

 

اشعیا ۸: ۱ تا ۱۰ تایید کننده و قوت بخش پیام باب ۷ است. قبل از اینکه کودک بتواند به 
مرحله خاصی از سن خود برسد، پادشاه آشور به دمشق و سامره حمله کرده و اموال آنها را 
غارت خواهد کرد. عالوه بر این، به دلیل اینکه یهودا پیام ضامنت و حامیت خدا را نپذیرفت، 
پادشاه آشور با متام سپاه قدرمتند خود به آنان حمله کرد. آنها مانند رود فرات كه طغيان می كند 
و كناره هايش را پر از آب می سازد، متام مناطق آنجا را فتح کردند، این سیالب می تواند مناد 

حکومت قدرمتند آشور باشد و منایانگر سیالبی جدا شده از رودخانه بزرگ فرات باشد. 



۳۸

از آنجایی که که آحاز برای کمک دست به دامان آشور شد، نام پرسان اشعیا به یهودا و 
همینطور ارسائیل شاملی اشاره می کرد: »اسم او را غارت رسیع و چپاول با شتاب، بگذار« اما 
با ماست! بالهای  »بازماندگان باز خواهند گشت«، چرا هنوز امید وجود داشت؟ زیرا، »خدا 
گسرده او زمین را محافظت خواهند کرد« )اشعیا ۸: ۸(، آنان هنوز به وعده خدا امید داشتند، 
»چون خدا با ماست« )اشعیا ۸: ۱۰(. در واقع، آنچه که در اینجا می بینیم، موضوعی است که 
در رسارس کتاب اشعیا دیده می شود، هامنطور که داوری در مورد دشمنان خدا در یهودا و 
سایر ملتها وجود خواهد داشت، و خداوند قوم خود را به طرق مختلف از ویرانی های حاصل 
از جنگ، رنج و مصیبت، و تبعید نجات می دهد، و با بازماندگان ایامندار و وفادار قوم خود 

خواهد بود و آنان را به رسزمینشان باز خواهد گرداند. 

چـرا اشـعیا بـه مـا مـی گویـد کـه او رسـام اسـم فرزنـدش را ثبـت کـرده و در خصـوص رابطـه 

زناشـوئی خـود بـا همـرسش مـی گویـد )نبیـه(؟ )اشـعیا ۸: 1 تا۳(

 

زمـان بـه دنیـا آمـدن پـرس به عنـوان یـک نشـانه، از اهمیـت واقعه خرب مـی دهـد. زیراکه 
زمـان آبسـن شـدن مـادر، عامنوئیل نشـانه، و بدنیـا آمدنش تا زمانیکه آشـور سـوریه و ارسائیل 
را شکسـت داد، کمـر از زمـان الزم بـرای رشـد مرحلـه اولیـه رشـد کـودک و زمانیکـه او بتوانـد 
’پـدرم’ و ’مـادرم’ بگویـد، بـود )اشـعیا ۸: ۴(. هنگامیکـه اشـعیا بطـور رسـمی نـام پـرس را حتی 
بـارداری مـادرش را خـرب میدهـد، او کـودک و نـام او را بـه یـک نبـوت علنـی اعالم مـی کند که 

مـی توانـد توسـط رویدادهـای بعدی آزمایش شـود.  

خداونــد علــی رغــم اشــتباهات مکــرر از جانــب مردمــش کــه بــه ظاهــر ایمانــدار 
بودنــد، همچنــان مایــل بــه نجــات آنــان بــود� چگونــه مــی توانیــم ایــن اصــل را در 
ــی خــود  ــی کــه در زندگــی روحان ــه خصــوص وقت ــم، ب زندگــی شــخصی خــود ببینی

قصــور مــی کنیــم و شکســت مــی خوریــم؟  

۱ بهمن      چهارشنبه      

ما به غیر از ترس از خدا، چیز دیگری برای ترسیدن 
نداریم )اشعیا ۸: 11 تا 1۵(

رئیـس جمهـور امریـکا، فرانکلیـن روزولـت در اولیـن سـخرنانی آغـاز ریاسـت جمهوریـش 
بـه ملتـی کـه در اثـر رکـورد بـزرگ اقتصـادی ناامیـد شـده بودند، گفـت: »تنهـا چیزی کـه باید 



۳۹

از آن برسـیم، خـوِد تـرس اسـت« )پایتخـت امریـکا، واشـنگن دی سـی، ۴ مـارچ سـال ۱۹۳۳(. 
پیـام اشـعیا بـه مـردم مایـوس و ناامیـد اینسـت: »ما به غیـر از ترس از خـدا، چیز دیگـری برای 

نداریم«.  ترسـیدن 
خداوند به اشعیا هشدار می دهد که از آنچه مردم می ترسند، هراسان نباشد، بلکه فقط 
از او برسد )اشعیا ۸: ۱۲، ۱۳(. این موضوع مهمی در کتاب مقدس است. به عنوان مثال، در 
مکاشفه ۱۴: 6 تا ۱۲، سه فرشته یک پیام جهانی را اعالم می کنند: از خدا برسید و او را جالل 
دهید، به جای ترسیدن و جالل دادن قدرتهای ددمنش زمینی که در باب ۱۳ توصیف شده اند. 

چگونـه شـام عقیـده »تـرس« از خـدا را درک مـی کنیـد؟ ایـن بـه چـه معناسـت، بخصـوص در 

پرتـو فرمـان خداونـد کـه مـی گویـد خـدا را نیز دوسـت بداریـد؟ )متـی ۲۲: ۳۷( 

 

تـرس واقعـی از خـدا بـه عنـوان مفهـوم مقـدس آن، اینسـت کـه شـام او را بـه عنـوان تنهـا 
قـدرت غایـی و قـادر جهـان بشناسـید. چنیـن ترسـی بر هر تـرس دیگـری غلبه می کنـد. اگر او 
حامی و پشـتیبان شامسـت، هیچکسـی منی تواند بدون اذن او به شـام آسـیبی برسـاند و حتی 
شـام را ملـس کنـد. اگـر او علیـه شامسـت به علت این اسـت که شـام علیه او عصیان کـرده اید، 

مـی توانیـد فـرار کنیـد ، اما منـی توانید پنهان شـوید! 

آیـا ایـن عقیـده کـه مـا بایـد از خـدا برسـیم بـا اول یوحنـا بـاب 4: 1۸ در تناقـض اسـت؟ 

»کسـی که محّبـت دارد، منی   ترسـد و هرکـه برسـد هنـوز بـه محّبـت كامل نرسـیده اسـت؛ زیرا 

محّبـت كامـل تـرس را دور می سـازد، ولـی شـخصی می ترسـد كـه در انتظـار مجازات اسـت«�

 

تـرس انـواع مختلفـی دارد. اگـر شـام بـه شـخصی بسـیار قدرمتنـد دوسـت هسـتید، و شـام 
نسـبت بـه او عالقـه متقابـل داریـد، شـام از آن شـخص منـی ترسـید کـه مبـادا یـه شـام آسـیب 
برسـاند. امـا در شـام نوعـی تـرس وجـود دارد بـه این معنـا که شـام از قدرت آن شـخص با خرب 
هسـتید و حـد و مـرز دوسـتی خـود را بـا آن شـخص را مـی دانید و بـه آن احرام مـی گذارید. 

مــا مســیحیان، نبایــد بــه مســایل دنیــوی و چیزهایــی کــه مــردم دنیــا دوســت دارنــد، 
عالقمنــد باشــیم و بــه آنهــا دل ببندیــم )اول یوحنــا ۲: 1۵(� همچنیــن، همزمــان، فکر 
کنیــد، آیــا چیزهایــی وجــود دارنــد کــه جهــان از آنهــا مــی ترســد، امــا مــا مســیحیان 
نبایــد از آنهــا بترســیم؟ اگــر چنیــن اســت، آنهــا چــه هســتند؟ و چــرا نبایــد از آنهــا 
بترســیم؟ در عیــن حــال، چــه چیزهایــی هســتند کــه دنیــا از آنهــا نمــی ترســد، امــا 

مــا مســیحیان بایــد بترســیم؟  



4۰

۲ بهمن      پنجشنبه      

تاریکی و ظلمت زندگی ناسپاس مردگان )اشعیا ۸: 1۶ تا ۲۲(
آیـات فـوق را بخوانیـد� در مـورد چـه چیـزی صحبـت مـی کننـد؟ ایـن چـه ارتباطـی بـا آحـاز 

پادشـاه دارنـد؟ ایـن نظریـه را خالصـه کنیـد� 

 

آحـاز عمیقـا درگیـر مذهـب بـت پرسـتی شـده بـود )دوم پادشـاهان ۱6: ۳، ۴، ۱۰ تـا ۱۵؛ 
دوم تواریـخ ۲۸: ۲ تـا ۴، ۲۴ تـا ۲۵(، بطوریکـه بـه شـدت بـا جاودگـران و غیبگویـان در ارتبـاط 
بـود )مقایسـه کنیـد بـا تثنیـه ۳۲: ۱۷؛ »قربانیهـای آنـان تقدیـم دیوها مـی شـود« )اول قرنتیان 
۱۰: ۲۰(. همسـو بـودن جنبـه هـای گوناگـون جادوگـری مـدرن بـا آیین هـای مذهبی باسـتانی 
خـاور نزدیـک، قابـل توجـه اسـت، هامنطـور کـه نوشـته های باسـتانی خـارج از کتـاب مقدس 
آنهـا را گواهـی و تاییـد مـی کننـد. در حقیقـت، حتـی امـروزه، بسـیاری از عبـادات عرص جدید 

بـه راحتـی مظاهـر معـارص ایـن مامرسـت هـای ارسارآمیز کهن هسـتند. 
توضیحـات اشـعیا در مـورد یـاس ناشـی از اتـکا بـه ارواح بـه جای اتکا بـه پروردگار )اشـعیا 
۸: ۲۱، ۲۲( بـه خوبـی مصـداق آحـاز اسـت )دوم تواریـخ ۲۸: ۲۲، ۲۳ را مالحظـه کنید(. اشـعیا 
در بـاب ۸: ۲۱ بـه مـردم خشـمگین و رنجدیـده ای که به پادشاهشـان لعن و نفریـن می کنند، 
اشـاره دارد. ایـن بـه آحـاز هشـدار مـی دهد که چـون او مردم را به سـوی جادوگـران و احضار 
کننـدگان ارواح سـوق داده اسـت، پـس آنـان او را لعـن و نفریـن خواهنـد کـرد. در حقیقـت، 
هنگامیکـه آحـاز درگذشـت، بـه دلیل عدم احرام بـه وی، در نحوه دفن او اسـتثنایی پیش آمد: 

»امـا او را در مقـربه پادشـاهان ارسائیـل ننهادنـد« )دوم تواریخ ۲۸: ۲۷(.  

این متون درباره جاودگران و غیبگویان چه می گویند؟ الویان ۲۰: ۲۷؛ تثنیه 1۸: ۹ تا 14� 

 

دوری از جادوگـران و غیبگویـان، موضـوع وفـاوداری نسـبت به خداوند اسـت. اول تواریخ 
باب ۱۰ : ۱۳، ۱۴ این اصل را در مورد شـاوئول پادشـاه نشـان می دهد: »بدین سـان شـائول به 
سـبب خیانتـی کـه بـه خداونـد ورزیده بود ُمـرد، زیـرا کالم خداوند را نگاه نداشـته بـود، و نیز 
در طلـب هدایـت، از احضارکنندۀ ارواح مشـورت ُجسـته بود. او از خداوند هدایت نخواسـت، 

پس خداوند او را کُشـت و پادشـاهی را به داوود پرس یَسـا سـپرد«.

بـه زندگـی پیرامـون خـود، و چیزهایـی کـه بـر آن تاثیـر مـی گـذارد بنگریـد� بـه چـه 
روش هـای زیرکانـه ای در معرض  آلودگـی جادوگری و جلوه های مختلف روحگرائی 
هسـتید؟  و حتـی اگـر نمـی توانیـد بطـور کامـل از آنهـا دوری کنیـد، چـه کاری مـی 
توانیـد انجـام دهیـد تـا تاثیـرات آنهـا بـر شـما و یا خانـواده شـما به حداقل برسـد؟ 
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۳ بهمن      جمعه      

اندیشـه ای فراتـر: بخوانیـد در نـرد عظیـم، »آیـا مردگان مـا می توانند بـا ما صحبت 
کننـد؟« صفحـات ۵۵۱ تا ۵6۲. 

»در روزگار قوم یهود طبقه ای از مردم بودند که مدعی متاس با مردگان بودند، هامنگونه که 
امروزه پیروان احضار ارواح مدعی انجام اینکار هستند. اما »ارواح« که بازدیدکنندگان فراخوانده 
شده از جهان های دیگر هستند، طبق اظهارات کتاب مقدس، ارواح شیطانی« هستند. )اعداد 
فصل ۲۵ آیه های ۱ تا ۳؛ مزامیر فصل ۱۰6 آیه ۲۸؛ رساله اول به قرنتیان فصل ۱۰ آیه ۲۰ و 
مکاشفه فصل ۱6 آیه ۲۴( کار احضار ارواح در نظر خداوند شنیع است و به شدت اینکار منع 
و مستحق مجازات مرگ شده بود. الویان فصل ۱۹ آیه ۱۱ و فصل ۲۰ آیه ۲۷. اکنون هامن نام 
جادوگری تحقیرآمیز است. ادعای اینکه انسانها می توانند با ارواح رشیر متاس برقرار کنند به 
عنوان افسانه قرون تاریک )وسطایی(شناخته شده است. اما روحگرایی که مریدانش را صدها 
هزار و حتی میلیون ها می داند، راه خود را در مجامع علمی باز منوده است و کلیساها را مورد 
هجوم قرار داده است و در سازمان های حقوقی مورد توجه قرار گرفته و حتی در دربارهای 
پادشاهان رسوخ کرده است، این اغوای کالن در واقع احیا و بازگشت آن در ماسک جدیدی از 
جادوگری است که در قدیم محکوم و منع گشته بود« )اِلن جی وایت، نرد عظیم، صفحه ۵۵6(.

سواالتی برای بحث:
1� در مــورد مســئله اعتقــاد بــه عالــم ارواح یــا روحگرائــی همانطــور کــه در فیلــم 
هــا، کتابهــا، تلویزیــون، و مجامــع فرهنگــی نشــان داده مــی شــوند، بحــث و گفتگــو 
کنیــد� اگــر هیــچ کاری بــرای متوقــف کــردن آن صــورت نگیــرد، چگونــه مــی توانیــم 
دیگــران را نســبت بــه خطراتــی کــه بــه عقیــده بســیاری چیــزی بیشــتر از مســایل 
انحرافــی بــی ضــرر نیســتند، آگاه کنیــم؟ چــرا درک صحیــح از وضعیــت مــردگان در 

محافظــت در برابــر اینگونــه فریبهــا، بســیار مهــم اســت؟

افراد  بگذارید  بنویسید�  مجددا  کالم خود  با  آنرا  بخوانید�  را   ۲۰  :۸ باب  اشعیا   �۲
مختلف در کالس آیات را با صدای بلند بخوانند� خداوند در اینجا به ما چه می گوید؟   

روش هایی  به چه  بیاندیشید�  بیشتر  خداترسی،  و  نظریه، خدادوستی  مورد  در   �۳
محبت ما ناشی از آن ترس است؟ یا اینکه ترس ما ناشی از محبت ماست؟ در این 

مورد بحث و گفتگو کنید� 

خالصـه: خداونـد از طریـق اقدامـات و خانـواده اشـعیا، و همچنیـن سـخنان او بـه پیـام 
هشـدار و امیـد خـود قـوت بخشـید: تنهـا راه مطمـن، اعتـامد بـه ایـن امـر اسـت که خـدا می 
دانـد کـه چـه مـی کنـد. او هـم محبـت دارد و هـم قـدرت بـرای هدایـت، حفاظـت، و تامیـن 
کسـانی کـه بـه او اجـازه دهنـد تا در زندگیشـان وارد شـود. برای کسـانی که بـه قدرتهای دیگر 

روی مـی آورنـد، فقـط تاریکـی و ظلمـت انـدوه وجـود خواهد داشـت. 



4۲

داستانهای ایامنداران
۴ بهمن

درس به موقع
توسط گُْدوین کِی لِکوندایو

وقتـی بـه عنـوان شـبان محلـه ای در زادگاهم تانزانیا یک رسی از جلسـات سـه 
هفتـه ای بشـارت را رهـربی مـی کردم، خداونـد درک و مفهومی از زماِن آسـامن را 

به مـن آموخت. 
برگـزار کننـدگان محلـی فصـل خشـک را بـرای جلسـات در ُمشـی برگزیدند که 
شـهری در دامنـه کـوه کلیامنجـارو بـود.  امـا بارانهای شـدید بعد از گذشـت هفته 
اول رشوع شـد. بـا نگرانـی از اینکـه بـاران مـردم را در خانـه نگـه دارد، پیشـنهاد 
کـردم کـه زمـان جلسـات را بـه بعـد موکـول کنیـم. بـا کـامل تعجـب رئیـس هیئت 
مدیـره کمیتـه بشـارتی کـه فـردی عـادی بـود قبـول نکـرد و گفت:»نه آقای شـبان، 
مـا منـی توانیـم جلسـات را عقـب بیندازیـم. »مـا بـرای این جلسـات دعا کـرده ایم 
و خداوندمـان دعاهایـامن را شـنیده و مـی دانسـت کـه بـاران خواهـد باریـد«. در 
پاسـخ گفتم:»پـس چـه کار بایـد بکنیـم؟ مـی بینیـد کـه باران به شـدت مـی بارد«.

او گفت:»مـا بایـد کمـی ایـامن داشـته باشـیم و بـاور کنیـم کـه خدایـامن مـی 
توانـد در مورد زمان جلسـات حسـاس باشـد. بیاییـد اینگونه دعا کنیـم: ای خداوند 
نیکـوی مـا، مـی توانـی اجـازه دهـی کـه هـر چقـدر مـی خواهـی بـاران ببـارد امـا 
اجـازه بـده تـا از سـاعت ۳:۳۰  بعدازظهـر تـا 6:۳۰ بعـداز ظهـر بـاران نـــبارد«. 
اینگونـه مـردم ۳۰ دقیقـه فرصـت خواهنـد داشـت تـا بتواننـد بـه راه افتـاده و بـه 
جلسـه سـاعت ۴ بعدازظهـر برسـند و پـس از خامتـه جلسـات در سـاعت 6 ، مـردم 

۳۰ دقیقـه فرصـت خواهنـد داشـت تـا بـه خانـه بازگردنـد. 
اطمینان نداشتم که این درخواست اجابت شود ولی به جلسه دعا پیوستم.

صبـح روز بعـد بـاران بطور سـیل آسـا باریدن گرفت. بـاران تـا بعدازظهر ادامه 
داشـت. امـا دقیقـا راس سـاعت ۳:۳۰ بعدازظهر باران قطع شـد. جلسـه ما سـاعت 
۴ رشوع شـد و مـن هـم تا سـاعت 6 بعدازظهـر موعظه کردم. باران دوباره سـاعت 

6:۳۰  رشوع بـه باریـدن کرد.
آب و هوا به مدت دو هفته  بدین منوال پیش رفت. باران تا ساعت ۳:۳۰ به 
شدت می بارید بعد قطع می شد و دوباره ساعت 6:۳۰ بعدازظهر رشوع می شد.
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یکـروز یـک نفـر بازدیدکننـده بـرای اینکـه جـای خوبـی بـرای نشسـن داشـته 
باشـد سـاعت ۳ بعدازظهـر بـه جلسـه آمـد. مدتـی صربکـرد و وقتـی دید کـه باران 
شـدیدی می بارد اینگونه اندیشـید که جلسـه لغو خواهد شـد جلسـه را ترک کرد. 
روز بعـد درمـورد آب و هـوای روز گذشـته پرسـید و مـن پاسـخ دادم:»البتـه مـا از 
خـدا نخواسـتیم کـه بـاران سـاعت ۳ قطـع شـود بلکـه دعـا کـرده بودیم تا سـاعت 

۳:۳۰ بـاران نبـارد. بنظـر شـام در مـورد ایـن قضیه حساسـیت داشـتید«.
آن مرد پاسخ داد:»دیگر مرتکب آن اشتباه نخواهم شد«.

در سـبت آخـر، مـن دوازده نفـر را در آب رودخانـه تعمیـد دادم. وقتی داشـتم 
آخریـن نفـر را از آب بیـرون مـی آوردم بـاران رشوع بـه باریدن کرد.

ایـن تجربـه بـه مـن آموخـت که خـدا در مـورد زمان حسـاس اسـت. درحالیکه 
خـدا بـا محدودیـت زمانـی آنطـور کـه ما بـا آن مواجه می شـویم مواجه منی شـود  
از مـا انتظـار دارد مـا نیز نسـبت به زمان حسـاس بـوده و مبارشانی نیکـو در مورد 
زمـان باشـیم. پولـس در افسسـیان بـاب ۵ آیـه ۱۵ و ۱6 مـی گوید:»پـس، بسـیار 
مراقـب باشـید کـه چگونـه رفتـار مـی کنیـد، رفتـاری نـه چـون نادانـان بلکـه چون 

دانایـان؛ فرصتهـا را غنیمـت شـامرید« )ترجمه فارسـی هـزاره نو(
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۴ – ۱۰ بهمن   درس پنجم   

رسور صلح و سالمتی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اشـعیا ۹: ۱ تـا ۵؛ اشـعیا ۹: 6، ۷؛ اشـعیا ۹: ۸ تـا ۱۰: ۳۴؛ اشـعیا ۱۱؛ 

اشـعیا ۱۲: ۱ تا6. 

آیه حفظی: »زیرا که  برای  ما ولدی  زاییده  و پرسی  به  ما بخشیده  شد و سلطنت  بر دوش  
او خواهد بود و اسم  او عجیب  و مشیر و خدای  قدیر و پدر رسمدی  و رسور سالمتی  خوانده  

خواهد شد« )اشعیا ۹: ۶(�

دکر رابرت اوپنهایمر، که نظارت بر اخراع اولین مبب امتی را برعهده داشت، در برابر کمیته 
مجلس ایاالت متحد حارض شد. آنها از وی سوال کردند که آیا چیزی برای مقابله با این سالح 

وجود دارد؟ این فیزیکدان برجسته پاسخ داد: »مطمئناً«، 
»و آن چیست؟«

دکـر اوپنهایمـر بـه حضار منتظر و سـاکت نـگاه کرد و آرام گفت: »صلح«. »گردآوری شـده 
توسـط پـاول لی تان، دایره املعـارف ۷۷۰۰ تصویری«:

صلح برای نسل برش رویائی دست نیافتنی است. تخمین زده می شود که از آغاز ثبت تاریخ 
جهان بطور کلی فقط در ۸ درصد از مجموعه تاریخ در جهان صلح برقرار بوده است. در طی این 
سالها حداقل هشت هزار معاهده صلح شکسته شده است )اقتباس از پال لی تان، صفحه ۹۸۷(. 
در سال ۱۸۹۵ آلفرد نوبل، مخرع دینامیت، رسمایه و اعتباری را برای تاسیس آکادمی صلح 
نوبل و اهدای جایزه نوبل به افرادی که به نحوی در ایجاد صلح در جهان سهم بسزایی را 
داشته باشند، اختصاص داد )اقتباس از پل لی تان، صفحه ۹۸۸(. با اینحال، در سال های اخیر، 

حتی برخی از برندگان جایزه صلح نوبل در مناقشات خشونت آمیز رشکت داشته اند.  
در ایـن هفتـه، دربـاره تنهـا کسـی کـه مـی توانـد صلـح واقعـی و ابـدی را بـرای جهـان بـه 

ارمغـان آورد، خواهیـم خوانـد. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۱ بهمن – ۳۰ ژانویه آماده شوید. 
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۵ بهمن      یکشنبه      

پایان تاریکی و ظلمت برای جلیل )اشعیا ۹: 1 تا ۵(

چـرا اشـعیا در بـاب ۹: 1 بـا کلمـه )اما/بـا ایـن وجـود( رشوع مـی کنـد کـه نشـانگر تضـاد بـا 

مطلـب پیـش از آن گفتـه شـده مـی باشـد؟  

 

اشعیا باب ۸: ۲۱، ۲۲ وضعیت نا امید کننده کسانی را نشان می دهد که به جای روی 
آوردن به خدای حقیقی به جادوگران و فالگیران روی می آورند. و هر جائی را که ببینند » 
تنگی و تاریکی و ظلمِت اندوه خواهد بود، و به تاریکی غلیظ افکنده خواهند شد« )اشعیا 
۸: ۲۲(. در مقابل، زمانی فرا خواهد رسید که »برای آن که در اندوه بود، دیگر ظلمت نخواهد 
بود« )اشعیا ۹: ۱(. در اینجا، مردم منطقه جلیل برگزیدگان و دریافت کنندگان برکات ویژه »نور 
عظیم« )اشعیا ۹: ۲( هستند. شادمانی قوم خدا افزوده می شود و خوشحالی عظیمی به آنان 
بخشیده خواهد شد، زیرا که »چوب رسکوب کننده ایشان شکسته خواهد شد« )اشعیا ۹: ۴(. 

در اینجا منطقه جلیل به تصویر کشیده شده، زیرا جزو اولین رسزمین های ارسائیل بود که 
تسخیر شد. در واکنش به درخواست کمک آحاز، تغلت فالرس سوم مناطق جلیل و رشق اردن 
در شامل ارسائیل را فتح کرد، و تعدادی از مردم آنجا را اسیر و رسزمینهای آنان را جزو قلمرو 
والیات آشور کرد )دوم پادشاهان ۱۵: ۲۹(. بنابراین، پیام اشعیا اینست که، اولین کسانی که 

مغلوب شدند، اولین کسانی خواهند بود که نجات و رستگاری را خواهند دید. 

خداوند برای نجات قوم خود از چه کسی استفاده می کند؟ )اشعیا ۹: ۶، ۷(� 

 

زمان و چگونگی به حقیقت پیوسن نبوت اشعیا چگونه بود؟ متی 4: 1۲ تا ۲۵� 

 

خدمـت عیسـی مسـیح در منطقـه جلیـل بـر حسـب تصـادف نبـود، جایـی که وی بـا اعالم 
مـژده نیکـوی پادشـاهی خداونـد از طریق شـفای مـردم و بیرون رانـدن رشیر از درون کسـانی 

کـه اسـیر سـحر و جـادو بودنـد، به آنـان امید بخشـید )متـی ۴: ۲۴(.  
در اینجـا منونـه ای کامـل و عالـی از چگونگـی اسـتفاده از کتـاب مقـدس در وقایـع دوران 
عهـد عتیـق بـرای اعـالم و پیشـگویی وقایع عهد جدید را مشـاهده مـی کنیم. خداونـد تصاویر 
و آنچـه کـه در یـک دوران اتفـاق افتـاده اسـت را بـا دوره هـای دیگـر تلفیـق مـی کنـد، مانند 
متـی ۲۴، هنگامیکـه عیسـی ویرانـی اورشـلیم در سـال ۷۰ بعـد از میـالد را با ویرانـی جهان در 

پایـان جهـان تلفیق مـی کند.      
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اگــر کســی از شــما ســوال کنــد، عیســی شــما را از چــه چیــزی نجــات داده اســت، 
پاســخ شــما چیســت؟ چــه شــهادت شــخصی مــی توانیــد در مــورد قــدرت مســیح در 

زندگــی خــود بدهیــد؟

6 بهمن      دوشنبه      

فرزندی برای ما )اشعیا ۹: ۶، ۷(
در توالـی والدت هـای عامنوئیـل و مهیـر شـالل هـاش بَـز، در اینجـا در کتـاب اشـعیا بـه 

سـومین تولـد مخصـوص اشـاره شـده اسـت.

چه چیز خاصی درباره این کودک در این آیات یافت می شود؟ اشعیا ۹: ۶، ۷� 

 

توجـه کنیـد کـه ایـن رهایـی دهنـده نامهـا و القـاب مختلفـی دارد کـه او را به شـیوه های 
مختلفـی توصیـف مـی کننـد. در خـاور نزدیـک کهـن، پادشـاهان و خدایـان دارای چندیـن نام 

بودنـد تـا عظمـت و شـکوه خودشـان را نشـان دهند. 
نـام او »عجیـب« اسـت، درسـت هامنطـور که فرشـته الهـی خداوند، نـام خود را بـرای پدِر 
سامسـون »عجیـب« توصیـف مـی کنـد )داوران ۱۳: ۱۸؛ دارای هـامن ریشـه عـربی اسـت( و 
سـپس شـعله هـای آتـش قربانگاِه مانوح به سـوی آسـامن زبانـه کشـید )داوران ۱۳: ۲۰(، بدین 
ترتیـب پیشـکش قربانـی خـود را بـرای بیـش از هـزار سـال بعـد، از پیش بـه منایش مـی گذارد.

از او بـه عنـوان خداونـد )خـدای قـادر و توانـا( و خالـق ابـدی )»پـدر ازلی«؛ نـگاه کنید به 
لوقـا ۳: ۳۸.... آدم، فرزندخـدا( یـاد می شـود.

او پادشاهی از خاندان داود است؛ پادشاهی صلح و سالمتی او جاودان خواهد بود. 

با توجه به این خصوصیات، این کودک چه کسی می تواند باشد؟ نگاه کنید به لوقا ۲: ۸ تا 14� 

 

برخـی سـعی کـرده انـد تـا او را حزقیـای پادشـاه معرفـی کننـد، امـا ایـن توصیفـات بسـیار 
فراتـر و برتـر از خصوصیـات هر انسـان معمولی و عادی اسـت. فقط یک شـخص شایسـته این 
صفـات اسـت: عیسـی مسـیح، پـرس یگانـه خداونـد و آفریننـده خلقـت )یوحنـا ۱: ۱ تـا ۳، ۱۴؛ 
کولسـیان ۱: ۱۵ تـا ۱۷؛ کولسـیان ۲: ۹؛ عربانیـان ۱: ۲(، کسـی کـه بـه خاطر ما بدنیـا آمد تا ما را 
نجـات دهـد و بـه مـا آرامش ببخشـد. متـام قدرت و اقتـدار در آسـامن و زمین به او داده شـد، 
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و او همیشـه در کنـار ماسـت )متـی ۲۸: ۱۸ تـا ۲۰(. او ضمـن حفـظ الوهیـت خویـش، جسـم 
انسـانی پوشـید تـا با مـا در ضعفهایامن همـدردی کند )عربانیـان ۴: ۱6(. برای مـا فرزندی زاده 

شـده .....که ابدی اسـت!
»هنگامیکه مسیح پا به دنیای ما گذاشت، شیطان مشغول بود، و در هر گامی که او در 
مسیر به انجام رساندن رسالتش برداشت، از آخور گرفته تا تپه جلجتا، با او در نربد بود. شیطان 
خدا را متهم کرده است که او فرشتگان را ملزم کرده تا در برابر او خود را انکار کنند، در حالیکه 
او هیچ چیزی از مقصود خداوند منی دانست، و خودش هم نتوانست برای دیگران فداکاری 
از  از آنکه او  اتهامی بود که شیطان در ملکوت بر علیه خداوند مطرح کرد؛ پس  بکند. این 
ملکوت رانده شد، او دامئا خداوند را به ملزم کردن عبادت اجباری متهم کرد که او، خود، خدا را 
اطاعت نکرد. مسیح به جهان آمد تا با این اتهامات دروغین برخورد کند، و پدر را آشکار کند«. 

اِلن جی وایت، پیامهای برگزیده، جلد اول، صفحات ۴۰6، ۴۰۷. 

متن باال در خصوص شخصیت خداوند به ما چه می گوید؟

۷ بهمن      سه شنبه      

The Rod of God’s Anger )Isa� 1۰:۳4–۹:۸(
ایـن بخـش بـه توضیـح کتـاب اشـعیا بـاب ۹: ۱ تا ۵ می پـردازد که نجـات مردمـی را که در 
انـدوه و ظلمـت بودنـد پیـش بینـی مـی کنـد، آنانی کـه بـه جادوگران و سـاحران اعتـامد کرده 
بودنـد و طعمـه فتوحـات جنگـی، و ظلـم و سـتم شـدند: »چـوب رسکـوب کننـده ایشـان را 

شکسـتی، درسـت هامنگونـه کـه مدتهـا پیـش ارتـش مدیـان شکسـت دادی« )اشـعیا ۹: ۴(.

رنـج و عـذاب قـوم خـدا را هامنطـور کـه در آیـات فـوق نشـان داده شـده اسـت، بخوانیـد� 

لعنـت هایـی را کـه در الویـان ۲۶: 14 تا ۳۹ آمده اسـت مالحظه کنید� چـرا خداوند قوم خود 

را بـه یکبـاره تنبیـه منـی کنـد و طـی چنـد مرحلـه تنبیـه می کنـد؟ این چـه چیـزی را در مورد 

شـخصیت و اهـداف او آشـکار مـی کند؟  

 

اگـر خـدا مـی خواسـت قـوم خـدا را هـالک کند، می توانسـت فـورا آنان را تسـلیم آشـوری 
هـا کنـد. امـا او صبـور اسـت، »زیـرا منـی خواهـد کسـی نابـود شـود بلکه مایـل اسـت همه از 
گناهانشـان توبـه کننـد« )دوم پطـرس ۳: ۹(. هامنطـور کـه در دوران »داوران«، خـدا بـه قـوم 
یهـودا و ارسائیـل اجـازه داد تـا برخـی عواقـب سـنگین حامقـت هایشـان را تجربه کننـد، بدین 
ترتیـب، شـاید آنـان آنچـه را کـه انجـام داده بودنـد را درک مـی کردنـد و این فرصت را داشـته 
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باشـند تـا انتخـاب بهـری بکننـد. هنگامیکـه آنهـا بـه کارهـای رشیرانـه خـود ارصار ورزیدند و 
قلبهایشـان در برابر خدا و در خواسـتهای او که از طریق انبیایش فرسـتاده بود، سـخت گشـت، 
خداونـد بیـش از ایـن از آنهـا حامیـت نکـرد. امـا آنها به طغیـان خود ادامـه دادنـد. این چرخه 

رو بـه زوال بـا متـرد آنـان تکـرار شـد تـا زمانیکـه دیگر چـاره ای برای خـدا باقی نگذاشـتند.

اشـعیا از بـاب ۹: ۸ تـا 1۰: ۲ را بخوانیـد� گنـاه و تقصیـر مـردم چـه بـود؟ آنـان بـر علیـه چـه 

کسـی مرتکـب گنـاه شـده بودنـد؟ چـه کسـی در میـان آنـان مقـر بود؟ 

 

آنچـه کـه در اینجـا مشـاهده مـی کنیـم، هامنطـور کـه در رسارس کتـاب مقـدس دیـده می 
شـود، واقعیـت اراده آزاد اسـت. خـدا انسـانها را آزاد آفریـد )او ناگزیـر بود؛ در غیـر اینصورت، 
آنها منی توانسـتند بطور حقیقی و خواسـت خود و با متام وجود او را دوسـت داشـته باشـند و 
ملـزم بـه آن بودنـد(، امـا آزادی دارای گزینه ای اسـت کـه می تواند خطا کند. بـا اینکه خداوند 
همیشـه در پی ترغیب و جلب ما از طریق آشـکار سـاخن محبت و شـخصیت خویش اسـت، 
امـا همچنیـن بـه مـا اجـازه مـی دهـد تـا بـا نتایـج و پیامدهای تصمیـامت اشـتباه خـود روبرو 
شـویم؛ درد، رنـج، تـرس، پریشـانی، و مـواردی از ایـن قبیـل، همـه بـه منظـور کمـک بـه ما در 
درک پیامدهـای دوری و جدائـی از اوسـت. بـا ایـن وجـود، گاهـی اینها منی توانند منجر شـوند 
تـا انسـانها از گنـاه دوری کننـد و بسـوی خداونـد بازگردنـد. اختیـاِر آزادی فـوق العاده اسـت؛ 
بـدون آزادی بـرای تصمیـم گیـری زندگی سـخت اسـت. بـا اینحـال، وای بر حال کسـانیکه از آن 

آزادی سـوء اسـتفاده کـرده و تصمیامت اشـتباهی اتخـاذ کنند. 

خداوند چگونه از درد و رنج در زندگی خود شما استفاده کرده تا شما را از راه خطا 
برگرداند؟ )یا، آیا ممکن است که شما هنوز پیام او را درک نکرده باشید(�

۸ بهمن      چهارشنبه      

ریشه و شاخه یکی است )اشعیا 11(

»شـاخه ای« که از »ریشـه یسـی« جوانه می زند، در اشـعیا 11 :1 کیسـت؟ همچنین به زکریا 

۳: ۸؛ زکریـا ۶: 1۲ نگاهی بیندازید�

اشـعیا بـاب ۱۱: ۱ بـا تصـوری از درختـان قطـع شـده کـه در بـاب ۱۰: ۳۳، ۳۴ آمده اسـت، 
رشوع مـی شـود. »ریشـه یسـی« بیانگـر این عقیده اسـت که خانـدان داود )پرس یسـی( قدرت 
خـود را از دسـت خواهـد داد )دانیـال ۴: ۱۰ تـا ۱۷، ۲۰ تـا ۲6(. امـا یـک شـاخه/نهالی از کنـده 

یسـی جوانـه مـی زنـد؛ یعنـی فرمانروائـی از نسـل داود خواهد آمد.
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چـرا پادشـاه جدیـد از سلسـله منتسـب بـه داود نیز »ریشـه یسـی« خوانده می شـود )اشـعیا 

11: 1۰(؟ ایـن بـه چه معناسـت؟ )مکاشـفه ۲۲: 1۶(�

ایـن توصیفـات تنهـا شایسـته مسـیح اسـت که از»ریشـه و از نسـل داود اسـت« )مکاشـفه 
۲۲: ۱6(. مسـیح از نسـل داود اسـت )لوقا ۳: ۲۳ تا ۳۱(، که از نسـل آدم، کسـیکه »فرزند خدا« 
بـود )لوقـا ۳: ۳۸(، بـه ایـن معنـا کـه مسـیح او را آفریـد )نـگاه کنیـد به یوحنـا ۱: ۱ تـا ۳، ۱۴(، 

بنابرایـن، مسـیح جـد داود و همچنیـن از نسـل او بود! 

از چـه طریقهایـی فرمانـروای تـازه از نسـل داود تاثیـرات اهریمنـی گنـاه و ارتـداد را معکوس 

و خنثـی مـی کند؟ اشـعیا 11�  

او در هامهنگی با اراده خدا می اندیشد و عمل می کند، منصفانه داوری می کند و رشیر را 
مجازات منوده و صلح و آرامش را به ارمغان می آورد. هنگامیکه او زمام امور را در دست گیرد، 
خداوند بازماندگان ارساییل و یهودا را باز می گرداند، و آنان را احیا منوده، نجات می دهد و متحد 
می کند )مالحظه کنید: اشعیا ۱۰: ۲۰ تا۲۲(. سلطنتی قوی و یکپارچه مانند ایام سلطنت داوِد 
پادشاه بنا می کند، کسیکه فلسطینیان و سایر ملتها را شکست داد. اما حاکم جدید بزرگ تر از 
داود خواهد بود زیرا او صلح و آرامش را حتی به جوهره خلقت باز می گرداند: شکارچیان دیگر 

در پی شکار نخواهند بود و در آرامش با صید سابق خود خواهند زیست )اشعیا۱۱: 6 تا ۹(.

آیـا اشـعیا 11 در مـورد آمـدن اولیـه مسـیح، یـا بازگشـت دوبـاره او، یـا در مـورد هـر دو آن 

صحبـت مـی کنـد؟ بـه ایـن پیشـگویی نـگاه کنیـد و مشـخص کنیـد کـه کـدام آیـات در مورد 

کـدام ظهـور صحبـت مـی کند؟

در اشعیا باب ۱۱، هر دو ظهور مسیح را در یک عکس نشان داده شده است. آنها به هم 
گره خورده اند، زیرا آنها دو بخش از یک مجموعه، و مانند دو روی یک سکه هستند. محقق 
و کامل شدن نقشه نجات، به هر دو ظهور نیاز دارد: ظهور اولیه، که قبال اتفاق افتاده است؛ و 

بازگشت ثانویه، که ما به عنوان کامل آرزوها و امید مسیحیامن در انتظارش هستیم. 

چه چیزی با آمدن اول مسیح محقق شد که در مورد بازگشت دوباره او به ما اطمینان 
می دهد؟ اگر آمدن اولیه مسیح، منجر به آمدن دوباره نشود، پس هدف اولی چه بوده؟

۹ بهمن      پنجشنبه      

»مرا تسلی می دهی« )اشعیا 1۲: 1 تا ۶(
اشـعیا بـاب ۱۲ یـک مزمـور )رسود( کوتـاه پرستشـی برای خداونـد به خاطر رحمت تسـلی 
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مقتدرانـه اوسـت. مزمـور، از زبـان یـک بازمانـده نجـات یافتـه بیـان می شـود، و نجـات وعده 
داده شـده را بـا نجـات یهودیـان در خـروج از مـرص مقایسـه مـی کنـد )نـگاه کنیـد ۱۱: ۱6(؛ 
ایـن ماننـد رسود موسـی و ارسائیلیان اسـت، هنگامیکه از دسـت سـپاه فرعـون در دریای رسخ 

نجـات یافتنـد )بـه خـروج ۱۵ نـگاه کنید(.  

ایـن رسود در اشـعیا بـاب 1۲ را بـا مکاشـفه 1۵: ۲ تـا 4، رسود موسـی و بـره، مقایسـه کنیـد� 

هـر دو رسود خـدا را بـه خاطـر چـه چیـزی می سـتایند؟ 

 

اشعیا باب ۱۲: ۲ به تشخیص هویت رهایی دهنده ای به عنوان عیسی نزدیک می شود که 
می آید. این آیه می گوید که: »خداوند، نجات من است« و »او نجات من گردیده است«. نام 

عیسی به معنای »خدای نجات و رستگاری است« )مقایسه کنید با متی ۱: ۲۱(.

برجستگی نام عیسی مبنی بر اینکه خداوند نجات است چه می باشد؟

 

خداوند نه تنها نجات را ارزانی می کند )اشعیا ۱۲:۲(؛ بلکه او خودش نجات است. حضور 
یگانۀ قدوس ارسائیل در میان ما )اشعیا ۱۲: 6( برای ما بسیار با ارزش است. خدا با ماست! 
عیسی نه تنها معجزاتی را صورت داد؛ او »انسان شد و در میان ما ساکن گردید« )یوحنا ۱: ۱۴(. 
او نه تنها متحمل گناهان ما بر روی صلیب شد؛ بلکه برای ما گناه شد )دوم قرنتیان ۵: ۲۱(. او 

نه تنها صلح و آرامش ایجاد می کند؛ بلکه آرامش ماست )افسسیان ۲: ۱۴(.  
جـای شـگفتی نیسـت که »روزی می آید که پادشـاه جدیـد از خانـدان داود، منونه ای برای 
ملتهـا خواهـد بـود« )اشـعیا ۱۱: ۱۰(. هنگامیکـه او بـر روی صلیـب رفـت و بـه عـامل بـاال برده 
شـد، همـه آدمیـان را بـه سـوی خود کشـید )یوحنـا ۱۲: ۳۲، ۳۳(! و بازماندگان، به سـوی خدای 
قدیـر بازگشـت خواهنـد کـرد )اشـعیا ۲۰: ۲۱(، و او فرزندی اسـت که به خاطر ما بـه دنیا آمد، 

»شـاهزاده صلح و سـالمتی« )اشعیا ۹: 6(.

را   ۲4  :۳ باب  رومیان  بیاندیشید�  ماست،  نجات  عیسی  که  عقیده  این  مورد  در 
بخوانید� این آیه می گوید که رستگاری و نجات در عیسی مسیح است؛ رستگاری 
چیزی است که در او اتفاق افتاده است، و از طریق لطف و رحمت خداوند است 
که ما می توانیم در این رستگاری سهمی ابدی داشته باشیم� به عبارت دیگر، نجات 
در او از طریق ایمان ماست و نه با اعمال ما، زیرا شریعت و اعمال به تنهایی برای 
نجات ما کافی و بسنده نیستند� تنها اعمالی که مسیح انجام داد، و از طریق ایمان 
ما را عادل می سازد، می تواند رستگاری را برای ما به همراه آورد� چگونه دانستن 
این حقیقت به شما امید و اطمینان از نجات را می بخشد، به ویژه زمانیکه در اثر 

احساس ناشایست بودن برای رستگاری درهم می شکنید؟ 
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۱۰ بهمن      جمعه      

اندیشـه ای فراتـر: »دل هـر پـدر بـرشی بـرای پـرسش شـدیداً مشـتاق، نگـران و در 
التهـاب اسـت. او بـه سـیامی فرزنـد کوچکـش مـی نگرد و با اندیشـیدن بـه خطـرات زندگی بر 
خـود مـی لـرزد. چنیـن پـدری از اعـامق دل مـی خواهـد تا فرزنـد عزیـزش را از قدرت شـیطان 
مصـون و از وسوسـه هـا و نـزاع دور نگـه دارد.  خداونـد فرزنـد یگانـه خویـش را ارزانـی منـود 
تـا در ایـن مبـارزه جـدی و پـر از خطـر فرزندامنان را یـاری کرده و مسـیر حیات را برای ایشـان 
ایمـن سـازد. ایـن اسـت محبـت خـدا، محبتی که آسـامن و زمیـن را حیـرت زده می کنـد« )اِلن 

جـی وایـت، آرزوی اعصـار، صفحه ۴۹(. 
»مسـیح کسـی بـود کـه بـا رضایت خـود پذیرفت تا رشایـط الزم را بـرای نجات و رسـتگاری 
انسـان مهیـا کنـد. هیـچ فرشـته ای، هیـچ انسـانی، به انـدازه کافی الیق و شایسـته بـرای انجام 
ایـن کار بـزرگ نبـود. پـرس انسـان بایـد بـه تنهایـی بـه آسـامن بـرده می شـد؛ فقـط یـک ذات 
الیتناهـی مـی توانسـت کار نجـات را انجام دهد. مسـیح بـا رضایت و اراده خـود آمد تا همدم 
و همنشـین ناسپاسـان و گناهکاران شـود، طبیعت انسـانی به خود گیرد، قربانی شـود، و جان 
خـود را کفـاره گنـاه کنـد. در در جلسـات ملکـوت آسـامن، سـنگینی بـار گناه انسـان سـنجیده 
شـد، مکافات گناه تعیین شـد، و مسـیح تصمیم خود را اعالم کرد مبنی بر اینکه او مسـئولیت 
فراهـم کـردن رشایطـی کـه باعـث گسـرش امید برای نسـل سـقوط کرده می شـود را بـر عهده 

مـی گیـرد« )اِلـن جـی وایت، نشـانه هـای زمان، پنجـم مارس سـال ۱۸۹6(.

سواالتی برای بحث:

همانطــور کــه در اشــعیا بــاب 11 دیدیــم، خداونــد هــر دو ظهــور مســیح را در یــک 
تصویــر نشــان مــی دهــد� ایــن حداقــل تــا حــدودی مــی توانــد بــه توضیــح اینکــه 
چــرا برخــی از یهودیــان تولــد مســیح را قبــول نکردنــد، کمــک کنــد، زیــرا آنهــا انتظــار 
داشــتند کــه او کارهایــی را انجــام دهــد کــه فقــط در بازگشــت و ظهــور دوبــاره او 
رخ خواهنــد داد� ایــن موضــوع دربــاره اهمیــت، و درک درســت از ماهیــت ظهــور 
اولیــه مســیح چــه مــی گویــد؟ بــه عنــوان مثــال، دیــدگاه هــای دروغیــن، ، در مــورد 
ــان  ــب شــیطان در زم ــرای فری ــردم را ب ــد م ــی توان ــه م ــاره او، چگون بازگشــت دوب
هــای آخــر بــه دام بینــدازد؟ )نــگاه کنیــد بــه کتــاب نبــرد عظیــم فصــل ۳۹، خانــم 

اِلــن جــی وایــت(�

خالصـه: در روزگار اشـعیا، کـه نـام او بـه معنـای »نجـات خداونـد« اسـت، خداونـد بـه 
مـردم بازمانـده خـود وعـده داد تـا آنـان را از ظلـم و سـتم هایی کـه پیامد ارتـداد عمومی بود  
نجـات بخشـد. ایـن نبـوِت امیـد، تحقق نهایی خود را در مسـیح مـی یابد، که نـام او به معنای 

»خـدای نجات« اسـت.   
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داستانهای ایامنداران
۱۱ بهمن

سه پرس گمشده
توسط اندرو مک ِچزنی، امور بشارتی ادونتیست

مارتـا آگوئیـر بـه عنـوان پرسـتار و شـوهرش لوئیـس آربویـن بـه عنوان پزشـک 
عمومـی، از جشـن هـای روز اسـتقالل در میـدان مرکـزی شـهر بـه نـام مکزیکو که 
در کشـور چیـن واقـع شـده اسـت لـذت مـی بردنـد کـه یک بیـامر سـابق گفتگوی 

آنـان را قطـع کرد. 
پیـرزن کـه اسـمش مادربـزرگ آنـا بـود گفـت: »مارتـا مـی خواهـم با تـو حرف 
بزنـم«. او توضیـح داد کـه دامـادش هفـت روز پیـش در سـن ۳۳ سـالگی بخاطـر 
حملـه قلبـی مـرده بـود. دخرش هشـت سـال گذشـته را در زنـدان بوده اسـت. او 
سـه نـوه پـرس ۷ و ۹ و ۱۰ سـاله داشـت. او کار منـی کـرد و منـی توانسـت از آنهـا 
مراقبـت کنـد. عـالوه بـر ایـن، پرسبچـه هـا غمگیـن بودنـد و گریـه می کردنـد. او 

گفت:»منـی دانـم چـه کار بایـد بکنم«.
مارتـا هـم منـی دانسـت چـکار بکند پس با شـبان کلیسـا صحبت کرد. شـبان به 
آنـان پیشـنهاد کـرد کـه بـرادران را بـه مراسـم دعای هفتگـی ویژه کـودکان  دعوت 
کننـد. اسـم برنامـه »عیسـی عنـان زندگـی ام را در دسـت بگیـر« بـود و دو هفتـه 

بعـد آغاز می شـد. 
مادربـزرگ آنـا هـم بـه راحتـی پذیرفـت تـا نـوه هایـش را بـه جلسـات عـرص 
بفرسـتد. نـوه بزرگـرش ژوآن کـه ده سـاله بود نخواسـت برود چون هرگزبه کلیسـا 
نرفتـه بـود. نـوه وسـطی لوئیـس کـه ۹ سـاله بـود قبـال در بـاره خـدا نشـنیده بـود 
و خواسـت تـا بیشـر در ایـن مـورد بدانـد. وقتـی او شـنید کـه عیسـی بـه خاطـر 
گناهانـش مـرده گریـه کـرد. او مـرگ پدرخـودش را بـه یـاد آورد. نـوه کوچکـر 

فرانسیسـکو ۷ سـاله هـم در ابتـدا دامئـا در خـواب بـود.
طولـی نکشـید کـه پرسهـا بـرای رفـن بـه جلسـات بـی صـربی مـی کردنـد. 
مادربـزرگ آنـا دیـد کـه پرسهـا لباسـهای نویـی کـه اعضـای کلیسـا داده انـد را می 
پوشـند و بـه خاطـر همین فکر کرد که آنهـا برای دریافت هدیه بیشـرمی خواهند 
دوبـاره بـه جلسـات برونـد. وقتـی فهمیـد کـه برایشـان لباس اصـال اهمیتـی ندارد 
بسـیار شـگفتزده شـد. آنهـا مـی خواسـتند در مـورد عیسـی بیشـر بداننـد. بچه ها 



۵۳

در طـی جلسـات دعـا عاشـق عیسـی شـدند و پـس از پایـان جلسـات دعـا هر روز 
سـبت بـه کلیسـا مـی رفتند. مارتا هـر بعدازظهر سـبت رشوع کرد بـه تعلیم پرسها 
و بـا هـم کتـاب مقـدس را مـی خواندند. شـش ماه بعد شـبان، پرسها را بـه اردوی 
پیشـاهنگی دعـوت کـرد. آنهـا پرسـتش صبـح و عـرص را دوسـت داشـتند. در یکـی 
از پرسـتش هـا یـک پـرس ناتـوان ۹ سـاله شـهادت شـخصی خـود را گفـت و اعـالم 
کـرد کـه مـی خواهـد تعمیـد بگیرد. شـهادت او قلـب لوئیـس را ملس کـرد و او نیز 
تصمیـم گرفـت تـا قلبـش را بـه عیسـی بدهـد. وقتـی این موضـوع را بـه برادرانش 
گفـت آنهـا نیـز اعالم کردند که خواهان تعمید گرفن هسـتند. کلیسـا بـرای آن روز 

خـاص  مملـو از جمعیـت شـده بود.
امـروز پرسهـا بـه ترتیـب ۱۲، ۱۳ و ۱۵ سـاله هسـتند و در روزهـای سـبت بـه 
هنـگام پرسـتش مسـئول سیسـتم صوتـی و تصویـری هسـتند. لوئیـس تـا بـه حـال 
شـش موعظـه انجـام داده اسـت و امیـدوار اسـت کـه شـبان بشـود. مادربـزرگ آنا 
گفت:»نـوه هایـم کامـال متفـاوت تـر از چیـزی هسـتند کـه قبـال بودنـد، وقتی پنج 
سـال پیـش از آنـان در روز اسـتقالل کمـک خواسـته بـودم. من از مارتا و شـوهرش 

متشـکرم«. لوئیس 

ضمنـا لوئیـس اظهـار داشـت کـه مدیـون روح القـدس هسـتیم. او گفت:»ایـن 
روح القـدس هسـت کـه عمـل مـی کند«.
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۱۱ – ۱۷ بهمن   درس ششم   

بازی کردن نقش خداوند

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته:  اشعیا ۱۳؛ اشعیا ۱۳: ۲ تا ۲۲؛ اشعیا ۱۴؛ اشعیا ۲۴ تا ۲۷. 

آیـه حفظـی: »اینـک  ایـن  خـدای  ما اسـت  کـه  منتظـر او بوده ایـم  و مـا را نجـات  خواهد 
داد� ایـن  خداونـد اسـت  کـه  منتظـر او بوده ایـم  پـس  ازنجـات  او مـرسور و شـادمان  خواهیـم  

شـد« )اشـعیا ۲۵: ۹(�

بعد از اینکه شبان موضوع تحقیقاتی خود را در مورد غرور موعظه کرد، زنی که موعظه را 
شنیده بود و در انتظار صحبت کردن با او بود به او گفت که دچار اسرس و اضطراب شدید است 
و می خواهد به گناه بزرگی که مرتکب شده اعراف کند. کشیش از او پرسید که گناه او چیست؟ 
»او پاسـخ داد: گنـاه غـرور، زیـرا، چنـد روز پیـش، من برای سـاعتی در مقابل آینه نشسـتم 
و زیبایی خود را تحسـین و سـتایش کردم. کشـیش پاسـخ داد: اوه، این گناه غرور نبوده اسـت 

– بلکـه گنـاه توهـم یا تخیل بوده اسـت!«
از زمانـی کـه گنـاه در قلـب فرشـته مقتـدر جوانـه زد، غـرور مرزهـای واقعیـت را درهـم 
شکسـت )چـه در فرشـتگان یـا انسـانها(. در هیـچ جایـی این مشـکل بدتر از غـرور روحانی در 
انسـانها نیسـت، متاسـفانه وجـود ایـن خصلـت در بـرش چنان او را فاسـد می کند کـه نجات او 

فقـط در اثـر مثـره کار شـخص دیگـری بـه نیابـت از او ممکن اسـت. 
ایـن هفتـه، در میـان مطالـب دیگـر، نگاهـی بـه منشـا و رسچشـمه غـرور و خودسـتایی 

انداخـت.   خواهیـم 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۸ بهمن – 6 فوریه آماده شوید. 
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۱۲ بهمن      یکشنبه      

رسنوشت بد ملتها )اشعیا 1۳(
اشـعیا بـاب ۱۳: ۱ بـا رسآغـازی رشوع مـی شـود کـه اشـعیا را بـه عنـوان نویسـنده کتـاب 
معرفـی مـی کنـد )بـا اشـعیا ۱: ۱؛ اشـعیا ۲: ۱ مقایسـه کنیـد(؛ همچنیـن بـه نظـر می رسـد که 
بخـش جدیـدی از کتابـش را آغـاز مـی کند. فصل هـای ۱۳ تا ۲۳ حاوی پیشـگوئی هـای داوری 

علیـه ملـل مختلـف اسـت. بیاییـد تـا نگاهی بـه آنهـا بیندازیم.   

چرا این نبوت ها بر علیه ملت ها با نبوت بر علیه بابل رشوع می شود؟ 

 

اشعیا باب ۱۰: ۵ تا ۳۴ قبال داوری علیه آشور را اعالم کرده بود، که بزرگرین خطر در روزگار اشعیا 
بود. در حالیکه اشعیا باب ۱۴: ۲۴ تا ۲۷ بطور خالصه نقشه خداوند برای در هم شکسن آشور را 
تکرار می کند، فصل های ۱۳ تا ۲۳ عمدتا با تهدید دیگر ملل رسوکار دارند، که بابل مهمرین آنهاست. 
بابـل بـا داشـن میـراث فرهنگـی، مذهبـی، و سیاسـی غنـی و باسـتانی، بعدهـا بـه عنـوان 
ابرقدرتـی ظهـور مـی کنـد کـه یهـودا را فتـح و آنـان را تبعیـد مـی کنـد. امـا از دیـدگاه بـرشی 
دوران اشـعیا، ایـن امـر منـی توانسـت بـه آسـانی آشـکار کنـد کـه بابل تهدیـدی برای قـوم خدا 
خواهـد بـود. در بخـش عمـده دوران خدمـت اشـعیا، آشـور بـر بابـل تسـلط داشـت. از سـال 
۷۲۵ قبـل از میـالد، هنگامیکـه تغلـت فـالرس سـوم بابـل را تسـخیر کـرد، آنـرا بـه عنـوان جزیی 
از پادشـاهی بابـل تحـت سـلطنت فول )پولـو؛دوم پادشـاهان ۱۵: ۱۹؛ اول تواریـخ ۵: ۲6( اعالم 
کـرد. پادشـاهان آشـور چندیـن بـار بابـل را )۷۱۰ ق.م.، ۷۰۲ ق.م.، 6۸۹ ق.م.، و 6۴۸ ق.م.( 
دوبـاره تحـت تـرصف خـود در آوردند. با اینحـال، رسانجام، بابـل به ابرقدرتی بـزرگ در منطقه 

تبدیـل شـد، قدرتـی کـه مـی توانسـت پادشـاهی یهودیـه را نابـود کند.  

سرتاسر اشعیا فصل 1۳ را بخوانید� به لحن تند آن توجه کنید� چرا خدای مهربان ما چنین 
کارهایی را انجام می دهد، یا اجازه می دهد که این اتفاقات رخ دهند؟ مطمئنا برخی 
از افراد بی گناه نیز در این میان رنج و عذاب خواهند کشید، آیا اینطور نیست )اشعیا 
1۳: 1۶(؟ چگونه می توانیم این عمل خدا را درک کنیم؟ این آیات و کلیه آیات موجود 
در کتاب مقدس که در مورد خشم و غضب خداوند در برابر گناه صحبت می کنند، در 
مورد ماهیت گناه و شر چه می گویند؟ آیا این حقیقت محض نیست که خدای محبت 
بدین گونه پاسخ می دهد تا نشان دهد که تا چه حد گناه بد و هالک کننده است؟ ما 
باید به یاد داشته باشیم که این عیسی است که از طریق اشعیا این هشدارها را بیان می 
کند، و همین عیسی است که می بخشد، شفا میدهد، شفاعت می کند، و از گناهکاران 
می خواهد تا توبه کنند� با ذهنیتی که دارید، چگونه شما این جنبه از شخصیت خدای 
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مهربان و دوست داشتنی را درک کرده اید؟ همچنین، این سوال را از خودتان بپرسید: آیا 
واقعا این قهر و غضب او ناشی از محبت او نمی تواند باشد؟ اگر چنین است، چگونه 
می تواند این چنین باشد؟ یا، از منظر دیگری به آن نگاه کنید، که صلیب، جایی که خود 
عیسی مسیح، گناهان جهان را بر روی آن متحمل شد، و از هر فرد دیگری بیشتر درد 
و عذاب کشید، حتی مهم تر از آن »بی گناهانی« که به خاطر گناهان ملتشان متحمل 
رنج شدند� چگونه رنج مسیح برروی صلیب می تواند به این سواالت دشوار پاسخ دهد؟

۱۳ بهمن      دوشنبه      

بابل، شهری که سابقاً عظمت داشت )اشعیا 1۳: ۲ تا ۲۲(

در سـال 6۲6 قبـل از میـالد، نبوپلـرس کلدانـی، شـکوه و عظمـت بابلیـان را بـا رسـیدن بـه 
پادشـاهی احیـا کـرد، و سلسـله جدیـد بابلیـان بـا مشـارکت آنهـا )با مادها( در شکسـت آشـور 

رشوع شـد. پـرسش، نبوکدنـرص دوم، پادشـاهی بـود کـه یهـودا را فتـح و آنـان را تبعیـد کـرد.    

شهر بابل در نهایت چگونه سقوط کرد؟ )نگاه کنید به دانیال باب ۵(�

 

در سـال ۵۳۹ قبـل از میـالد، هنگامیکـه کـورش فارسـی بابـل را تسـخیر و تحـت سـلطه 
امپراتوری ماد-فارس درآورد )دانیال باب ۵ را ببینید(، این شـهر اسـتقالل خود را برای همیشـه 
از دسـت داد. در سـال ۴۸۲ قبل از میالد، خشایارشـاه اول به طرز بیرحامنه ای شـورش بابلیان 
بـر علیـه حکومـت فـارس را رسکـوب کرد. وی مجسـمه مـردوک، بت بـزرگ بابل را برداشـت، و 

ظاهـرا بـه برخی از اسـتحکامات و معابد آسـیب رسـاند. 
در سـال ۳۳۱ قبـل از میـالد، اسـکندر بزرگ، بابـل را از امپراتوری فارس بـدون جنگ گرفت. 
شـهر بابـل علیرغـم رویـای کوتـاه مـدت او بـرای تبدیـل شـدن بـه پایتخـت رشقـی او، در طـی 
چندیـن قـرن از بیـن رفـت. در سـال ۱۹۸ بعـد از میـالد، سـپتیموس سـوروس، بابـل را بصـورت 
شـهری کامـال مـروک یافـت. بنابرایـن، شـهر بـزرگ بـا عظمـت در اثـر مروک شـدن و بـه حال 
خـود رهـا شـدن بـه پایـان خـود رسـید. امـروزه برخـی از روسـتائیان عراقـی در بخـش هایی از 

ایـن منطقـه باسـتانی زندگـی مـی کننـد، اما آنـان شـهر را آنگونـه که بایـد بازسـازی نکردند.  
رسنوشـت بابـل کـه در اشـعیا ۱۳ رشح داده شـده اسـت، آزادی نـوادگان یعقـوب را رقـم 
میزنـد )اشـعیا ۱۴: ۴ تـا 6(، کسـانی کـه روزی تحـت ظلـم و سـتم بابلییـان بودنـد. فتـح بابـل 
توسـط کـوروش در سـال ۵۳۹ پیـش از میـالد باعـث تحقـق ایـن امـر شـد.اگرچه او این شـهر را 
ویـران نکـرد، امـا ایـن رسآغـاز پایـان بابـل بـود و بابـل دیگـر هرگـز امـت خـدا را تهدیـد نکرد. 
اشـعیا ۱۳، سـقوط بابـل را بـه عنـوان داوری الهـی بـه منایـش مـی گـذارد. جنگجویانـی که 
شـهر را بدسـت مـی گیرنـد، عوامـل خداونـد هسـتند )اشـعیا ۱۳: ۲ تـا ۵(. زمـان داوری »روز 
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خداونـد« نامیـده مـی شـود )اشـعیا ۱۴: 6، ۷(، و خشـم خداوند چنان قدرمتند اسـت که برروی 
سـتارگان، خورشـید، مـاه، آسـامن ها، و زمیـن اثـر مـی گـذارد )اشـعیا ۱۳: ۱۰، ۱۳(.  

داوران باب ۵ را بررسی کنید، جایی که رسود دبوره و باراق، خداوند را اینگونه توصیف می 
کند که وقتی بیرون می آید زمین میلرزد و باران از آسامن می بارد )داوران ۵: ۴(. داوران باب 
۵: ۲۰، ۲۱ عنارص طبیعت، از جمله ستارگان برای نربد بر علیه ظامل بیگانه به تصویر می کشد.   

تصور کنید که کسی در اوج شکوه و عظمت بابل زندگی می کند، ممکن است این سخنان 
اشعیا در باب 1۳ به ویژه اشعیا باب 1۳: 1۹ تا ۲۲ را بخواند� به نظر او چقدر احمقانه و غیر 
ممکن خواهد بود! چه پیشگویی های دیگری هستند که هنوز عملی نشده اند، و برای ما 
احمقانه و غیر ممکن به نظر می رسند؟ چرا احمق خواهیم بود اگر آنها را ناممکن بدانیم؟

۱۴ بهمن      سه شنبه      

سقوط و افتادن کوه »پادشاه« )اشعیا 14(
در مقابـل سـقوط بابـل )اشـعیا ۱۳(، کـه رهایـی و آزادی قـوم خداونـد )اشـعیا ۱۴: ۱ تا ۳( 
در آن آمـده اسـت، اشـعیا در بـاب ۱۴: ۴ تـا ۲۳ حکایتـی کنایـه آمیز )نگاه کنید بـه میکاه ۲: ۴، 

عربانیـان ۲: 6( بـر علیـه پادشـاه بابـل را بیـان می کند. 
بدیهی است که قالب من بصورت شعر می باشد و نباید بعنوان متنی معمولی تلقی شود 
بگونه ای که پادشاهان مرده را اینگونه به تصویر می کشد که به همکاران خود در قلمرو مرگ 
درود می فرستند )اشعیا ۱۴: ۹ و ۱۰(، جائی که کرم ها و حرشات بسر او می باشند )اشعیا ۱۴: 
۱۱(. با این شیوه ساده منایشی خداوند به پادشاه مغرور می گوید که او همچون سالطین متکرب 

پیشین به زیر کشیده خواهد شد- این تفسیری در مورد وضعیت مردگان نیست!

اشعیا باب 14: 1۲ تا 14 چگونه می تواند در مورد پادشاه بابل اِعامل شود؟

 

پادشاهان بابلی از عدم عزت نفس رنج منی بردند)دانیال ۴، ۵(. اما آرزو داشتند تا »مانند 
قادر متعال« )اشعیا ۱۴: ۱۴( می بودند و می توانستند حتی فراتر از این به خود ببالند. در 
حالیکه پادشاهان ادعای پیوندهای محکم و قوی با خدایان داشتند، آنان متملق و تابع آنها 
آشکار  بابلیان  نو  سال  روز جشنواره  پنجمین  در  بطرز چشمگیری  ساله  هر  امر  این  بودند. 
می شد، که در آن پادشاه موظف بود قبل از نزدیک شدن به مجسمه مردوک، مدال ها و نشانه 
های سلطنتی خود را برداشته تا پادشاهی او دوباره بتواند تایید شود. حتی ایده جایگزینی 

خدایی کوچکر می توانست به عنوان خودکشی یا دیوانگی تلقی شود. 
همچـون اشـعیا بـاب ۱۴، حزقیـال بـاب ۲۸ نیـز تکـرب حاکـم شـهر کـه بـه آسـامن هـا مـی 
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رسـید را تشـخیص مـی دهـد.  همچنیـن در اینجـا، توضیحاِت داده شـده فراتر از یک سـلطنت 
یـا پادشـاهی زمینـی اسـت و نقطـه هـدف خداوند دقیق تر مشـخص میشـود: زمانـی تو منونه 
کـامل بـودی، چـه خردمنـد و زیبا بـودی. در عـدن، در باغ خـدا زندگی می کـردی، و تو کروبی 
مسـح شـده بـودی و مـن فرشـته برگزیـده را محافـظ تـو گذاشـتم، از روزی کـه آفریده شـدی، 
کامـل بـودی تـا زمانـی کـه پلیـدی در تو یافت شـد. پس تـو را چـون چیز نجس از کـوه مقدس 
خـدا بیـرون افکنـدم، و کسـی خواهـی بـود کـه رسانجـام با آتـش هالک میشـوی )حزقیـال ۲۸: 
۱۲ تـا ۱۸(. ایـن موضـوع مـی توانـد در مـورد هـر انسـانی صـدق کنـد، و اصطالحـات خـاص 
بـکار گرفتـه شـده در ایـن مـن چنـان تلویحی اسـت که ممکن اسـت نامفهـوم بنظر بیایـد. اما 
مکاشـفه ۱۲: ۷ تـا ۹ از موجـودی توانـا سـخن مـی گویـد کـه بـا فرشـتگان خـود را از ملکـوت 
رانـده شـد: »آن مـار قدیمـی کـه متام جهـان را گمراه می کند و نامش ابلیس و شـیطان اسـت« 

)مکاشـفه ۱۲: ۹(، کسـیکه در عـدن حـوا را فریـب داد )پیدایـش ۳(.
شـیطان تخیـالت متکربانـه ای دارد: » . . . تـو گفتـه ای کـه خـدا هسـتی و در قلـب دریاهـا 

برتخـت خدایـان نشسـته ای، اّمـا تـو فانـی هسـتی و نه خـدا« )حزقیـال ۲۸: ۲(. 
مـرگ او ثابـت خواهـد کـرد کـه او خدا نیسـت. برخالف مسـیح، شـیطان در داخـل دریاچه 

آتـش هـالک خواهـد شـد )مکاشـفه ۲۰: ۱۰(، و هرگـز دیگـر در جهان تـردد نخواهد کرد.

اشــعیا بــاب 14: 1۳، 14 را بــا متــی بــاب 11: ۲۹، یوحنــا 1۳: ۵ و فیلیپیــان ۲: ۵ تــا ۸ 
مقایســه کنیــد� ایــن مقایســه چــه در مــورد شــخصیت خــدا در مقایســه بــا شــخصیت 
شــیطان چــه مــی گویــد؟ ایــن مقایســه در مــورد چگونگــی نگــرش خداونــد بــه غرور، 

تکبــر، خــود بینــی، و تمایــل بــه برتــری، چــه مــی گویــد؟

۱۵ بهمن      چهارشنبه      

دروازه ملکوت )اشعیا 1۳، 14(
در اشعیا باب ۱۴ طعنه ای بر علیه شیطان، »ستاره صبح« سقوط کردهیا »پرس سپیده دم« 
)اشعیا ۱۴: ۱۲( با طعنه ای علیه پادشاه بابل ترکیب می شود. چرا؟ مکاشفه باب ۱۳: ۱ تا ۹ را 
با اژدها به عنوان شیطان در )مکاشفه ۱۲: ۹( مقایسه کنید، که تالش می کند تا کودکی را به 
محض تولد نابود کند. بدیهی است که کودک در مکاشفه باب ۱۲: ۵ به مسیح اشاره می کند. 
اما این هیرودیس بود که سعی کرد تا عیسی را زمانی که یک کودک خردسال بود، بکشد )متی 
۲(. اژدها هم شیطان است و هم قدرت روم  که هیرودیس معرف آن است، زیرا که شیطان 
از طریق عوامل انسانی خود مشغول به کار است. به همین ترتیب، شیطان قدرتی بود که در 

قفای پادشاه بابل و شاهزاده صور پنهان شده بود.



۵۹

چرا بعدا، »بابل« به عنوان روم در )اول پطرس ۵: 1۳(، و به عنوان یک قدرت شیطانی در 

کتاب مکاشفه )مکاشفه 14: ۸ِ؛ مکاشفه 1۶: 1۹؛ مکاشفه 1۷: ۵؛ مکاشفه 1۸: ۲، 1۰، ۲1( 

شناخته می شود و به آنان اشاره دارد؟ 

 

مانند بابل واقعی، روم و »بابل« در مکاشفه همه قدرتهای متکرب و ستمگری هستند که بر قوم 
خدا ظلم و ستم روا می کنند. به ویژه در مکاشفه باب ۱۷: 6 در این مورد می گوید: »من دیدم که 
آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی رسمست بود«. آنها علیه خدا قیام می کنند، ایده 
ای که حاکی از نام »بابل« است. در زبان بابلی، به معنای: »دروازه خدا)یان(« است که اشاره به 
مکانی دارد که دسرسی به قلمرو الهی را مسیر می سازد. پیدایش باب ۲۱ را مالحظه کنید، جایی 
که مردم برج بابل را بنا کردند تا بوسیله قدرت خود بتوانند هم سطح خدا شوند و به درجه الهی 

ارتقا یابند و از هرگونه مسئولیت پذیری و جوابگویی در برابر خداوند مصون مبانند.  
هنگامیکه یعقوب از رویائی که در آن مشاهده کرد که نردبانی  ملکوت و زمین را بهم 
متصل کرده، بیدار شد فریاد زد: »این جز خانه خدا نیست، اینجا دروازه آسامن است« )پیدایش 
به  راه دسرسی  یعنی  است؛  گوید، »خانه خدا«، »دروازه آسامن«  کنید، می  توجه   .)۱۷ :۲۸

قلمرو الهی. یعقوب آن مکان را »بیت ئیل«، نامگذاری کرد که به معنای »خانه خدا« است. 
»دروازه آسامن« در بیت ئیل و »دروازه خدایان« در بابل راه های متضادی برای رسیدن به 
قلمرو الهی بود. نردبان یعقوب در آسامن نشات گرفته است که توسط خدا از باال آشکار شد.  
اما بابل با برج ها و معابد هرمی شکل خود توسط انسان از زمین به سمت آسامن )باال( ساخته 
شده بودند. این راههای متضاد بیانگر راه های متضاد نجات و رستگاری است: »زیرا به فیض 
و از راه ایامن نجات یافته اند، و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست، و نه از اعامل، تا 
هیچ کس نتواند به خود ببالد« )افسسسیان ۲: ۸، ۹(. متام ادیان »دروغین« از جمله قانونگرائی 
و انسانگرائی »سکوالر«، الگوئی بر اساس بابل متکرب دارند.  برای مقایسه این دو رویکرد، به 

حکایت مسیح در مورد فریسی و باجگیر مراجعه کنید )لوقا ۱۸: ۹ تا ۱۴(.

آهنگســاز کانادایــی، لئونــارد کوهــن، حتــی پــس از گذرانــدن چندیــن ســال در ِدیــر 
ذن در یــک مصاحبــه بــه مصاحبــه کننــده گفــت: »مــن نجــات نیافتــه ام«� بــا توجــه 
ــرای شــناخت  ــود؟ او ب ــه نظــر شــما مشــکل او چــه ب ــه مطالعــه امــروز، ب ــه زمین ب

نجــات و رســتگاری بــه چــه چیــزی نیــاز داشــت؟ 

۱6 بهمن      پنجشنبه      

پیروزی نهایی صهیون )اشعیا ۲4 تا ۲۷( 



۶۰

الهـام الهـی در ذیـل بـر علیـه ملـل مختلـف در اشـعیا ۱۳ تـا ۲۳، و اشـعیا ۲۴ تـا ۲۷ اوج 
شکسـت دشـمنان خـدا و نجـات قـوم او را در مقیـاس جهانـی توصیـف مـی کننـد.  

چـرا توضیحـات اشـعیا در مـورد ویرانـی و پریشـانی زمیـن )اشـعیا ۲4( ماننـد توصیـف یوحنا 

از وقایـع مربـوط بـه هـزاران سـال پـس از بازگشـت دوباره مسـیح می باشـد )مکاشـفه ۲۰(؟  

 

هامنطور که در اشعیا ۱۳ و ۱۴، جنبه های واقعی بابل بیانگر قدرتها و حکومت های بعدی 
است، »پادشاه بابل« منایانگر تلفیق حاکامن انسانی با قدرت گرداننده و مغز متفکر پشت پرده 
آنها، یعنی خود شیطان است. بنابراین، پیامی که حاکی از سقوط بابل )اشعیا ۲۱: ۹( است می 
تواند در زمانی معین بعدا تکرار شود )مکاشفه ۱۴: ۸، مکاشفه ۱۸: ۲(، و شیطان رسانجام پس از 
بازگشت دوباره مسیح هالک می شود )مکاشفه ۲۰: ۱۰(. در حالیکه ویرانی بابل واقعی یک نوع 
داوری »روز خداوند« محسوب می شود )اشعیا ۱۳: 6، ۷(، ولی بار دیگر »روز عظیم و مهیب 
خداوند« )یوئیل ۲: ۳۱،مالکی ۴: ۵، را با صفنیا ۱: ۷ مقایسه کنید( خواهد آمد و  نزدیک است. 
بطور مشابه، در اشعیا ۲۴، مکاشفه نبی در طی رشایطی میرس می شود که او با زمان آن آشنایی 
دارد و آن هنگامی است که »ماه نور خود را از دست می دهد و خورشید دیگر نخواهد تابید؛ 
چون خداوند متعال پادشاه خواهد بود. او در اورشلیم از فراز کوه صهیون حکومت خواهد کرد و 
رهربان قوم، جالل او را خواهند دید« )اشعیا ۲۴: ۲۳(. بی تردید اشعیا تصور می کرد که رویای او در 
مورد اورشلیمی است که او آنرا می شناخت، اما کتاب مکاشفه توضیح می دهد که آن در واقع در 
اورشلیم جدید )نو( تحقق خواهد یافت )مکاشفه ۲۱: ۲(. »شهر نیازی به خورشید و ماه نداشت که 

بر آن بتابد؛ زیرا شکوه خدا بر آن نور می داد و چراغ آن بره است« )مکاشفه ۲۱: ۲۳(.

آیا واقعا خداوند رشیر را نابود می کند؟ 

به اشعیا ۲۸: ۲۱ نگاه کنید، جایی که در آن کار تخریب و ویرانی خدا »عمل« عجیبی محسوب 
شده است. انجام این عمل از سوی خداوند عجیب است، زیراکه او منی خواهد این عمل را انجام 
دهد، اما با اینحال، این طریقۀ عمل یا کار اوست. این درست است که گناه بذرهای خودویرانگری 
را به همراه دارد )یعقوب ۱: ۱۵(. اما از آنجا که قدرت مرگ و زندگی در دستان خداوند است، 
و اوست که زمان و مکان و نحوه ویرانی های زمان آخر را تعیین می کند )مکاشفه ۲۰(، این بی 
معناست که استدالل کنیم که او در نهایت لعنت و مجازات گناه را به شکلی منفعالنه ]عامل 
خارجی[خامته دهد، یعنی به سادگی اجازه دهد که علت و معلول مسیر طبیعی خود را طی کنند.

آنچــه مــا در اشــعیا ۲4 تــا ۲۷ مشــاهده مــی کنیــم همــان چیــزی اســت کــه در کل کتاب 
مقــدس بازتــاب پیــدا کــرده اســت، بــدان معنــا کــه مهــم نیســت، چقــدر درد، رنــج، و 
تباهــی در حــال وجــود دارد، در پایــان خداونــد و نیکویــی او بــر شــر و بــدی غالــب آمده 
و پیــروز خواهــد شــد� بنابرایــن، اگــر بخواهیــم کــه در ایــن پیــروزی ســهیم باشــیم، تنهــا 

کاری کــه مــی توانیــم انجــام دهیــم، چیســت؟ امثــال ۳: ۵ تــا ۷؛ رومیــان 1۰: ۹�



۶1

۱۷ بهمن      جمعه      

تفکـری فراتـر: »آیـا رسـتگاری مـا بر اسـاس رشایطـی میرس می شـود؟ - هرگز بوسـیله 
اعـامل منـی تـوان نـزد مسـیح آمـد. پـس اگـر بخواهیم نـزد مسـیح آییم، مـرشوط به چیسـت؟ 
رشط اینسـت، کـه کامـال ایامنـی ابـدی و مانـدگار بـه شایسـتگی خـون منجـی مصلـوب و قیام 
کـرده بـرای نجـات خـود داشـته باشـیم. وقتـی ایـامن مـا بـر ایـن اسـاس باشـد، پـس عمـل ما، 
نیکـوکاری و بـر اسـاس عدالـت خواهـد بـود. امـا وقتی خـدا در جهان مـا گناهـکاری را فرا می 
خوانـد و از او دعـوت بـه بازگشـت مـی کنـد، هیـچ رشطـی بـرای او وجـود نـدارد؛ او بوسـیله 
عیسـی مسـیح مـا را بسـوی خـود فـرا مـی خوانـد، و رشطـی وجـود ندارد، پـس حال شـام ملزم 
هسـتید کـه بـه دعـوت او پاسـخ دهیـد. گناهـکار بسـوی او مـی آیـد، و هامنطـور کـه او نـزد 
مسـیح مـی آیـد و مـی بینـد کـه او صلیـب خـود را بسـوی تپـه جلجتـا بـر دوش مـی کشـد، 
خداونـد ضمیـر وجـود او را آگاه مـی کنـد، و وجـود محبتی فراتـر از هر چیز دیگـری که بتوان 
آنـرا تصـور کـرد را درک مـی کنـد« )اِلن جی وایت، انتشـار نسـخه خطـی، جلـد 6، صفحه ۳۲(.       

سواالتی برای بحث:

1� به اظهارات فوق از خانم اِلن جی وایت توجه کنید؛ آنرا با توجه به مفهوم مطلب 
روز چهارشنبه مطالعه کنید� او در آنجا به ما چه می گوید؟ در اظهارات او به هر دو 
عنصر الزم در پیروی و گام برداشتن های مسیحی توجه کنید: ایمان، و سپس اعمال� 

چگونه او بین آنها فرق می گذارد و آنان را از هم جدا می کند؟  

۲� چرا غرور و خودپسندی، گناهان بسیار خطرناکی هستند؟ چرا دوری از این دو گناه 
بسیار سخت است؟ آیا دلیل این امر اینست که به خاطر ماهیت شان، چشم انسانها را 
برروی نیاز دوری کردن از آنها می بندند؟ از این گذشته اگر شما مغرور هستید، و فکر 
می کنید که شما انسان درست و خوبی هستید، چرا سعی و تالش می کنید که تغییر 
کنید؟ چگونه ساکن شدن در صلیب و آنچه که معرف آن است ) تنها راه رستگاری برای 

هر شخصی( می تواند عالجی قدرتمند برای غرور و تکبر در هر کسی باشد؟

۳� آیــا اشــعیا امیــدی بــه نجــات و رســتگاری ملــل دیگــر داشــت؟ بــرای مثــال نــگاه 
کنیــد، اشــعیا ۲۵: ۳، ۶؛ اشــعیا ۲۶: ۹ )بــا مکاشــفه 1۹: ۹ مقایســه کنیــد(� 

خالصـه: اشـعیا در رویـای خـود دیـد کـه بعـد از آشـور، بابـل یهـودا را فتح خواهـد کرد. 
امـا او همچنیـن دیـد کـه بـه رغـم حاکامن فـوق بـرشی این جهـان تاریـک، )افسسـیان 6: ۱۲( 
کـه از طریـق دشـمنان انسـانی خداونـد کار مـی کننـد، و تصـور می کننـد که نقـش خداوند را 
بـازی مـی کننـد، خداونـد قاطعانـه پیـروز خواهـد شـد و صلح ابـدی را برای سـیاره پریشـان و 

آشـفته مـا بـه ارمغان خواهـد آورد.



۶۲

داستانهای ایامنداران
۱۸ بهمن

فرمان گمشده
توسط اندرو مک ِچزنی، امور بشارتی ادونتیست

والنتینـا شـلی که در شـهری در شـامل کشـور قزاقسـتان زندگی می کـرد، وقتی 
فهمیـد کـه خواهـر بزرگـش گالینـا اعالم کـرده که آنها متامـی ده فرمـان را نگه منی 

دارند شـگفت زده شد. 
او خروج باب ۲۰ آیات ۸-۱۱ را خواند:

»روز سـبت را یـاد کـن  تـا آن  را تقدیس  منایی. شـش  روز مشـغول  بـاش  و همۀ 
کارهـای  خـود را بجـا آور. اما روز هفتمین ، سـبت یهوه ، خدای  توسـت . در آن  هیچ  
کار مکـن ، تـو و پـرست  و دخـرت  و غالمـت  و کنیـزت  و بهیمـه ات  و مهـامن  تو که  
درون  دروازه هـای  تـو باشـد. زیـرا کـه  در شـش  روز، خداوند آسـامن  و زمین  و دریا 
و آنچـه  را کـه  در آنهاسـت  بسـاخت ، و در روز هفتـم  آرام  فرمـود. از ایـن  سـبب  

خداونـد روز هفتـم  را مبـارک  خوانـده ، آن  را تقدیـس  منود«.
او و خواهـرش گالینـا بـه این توافق رسـیدند که بـه دنبال کلیسـایی بگردند که 
روز سـبت را نگـه دارد. امـا کجـا را بایـد بگردنـد؟ والنتینـا بـه گالینـا گفت:»بیا این 
کار را انجـام دهیـم. اگرکتـاب مقدس واقعا کالم خداسـت، باید کلیسـایی باشـد که 
از متامـی ده فرمـان پیـروی کنـد. پـس بیـا در مـورد ایـن دعا کنیـم«. آنهـا به مدت 
سـه مـاه دعـا کردند. والنتینا دعا کرد:»اگرکلیسـایی باشـد که ده فرمـان را نگه دارد 

لطفـا مـا را بـه آنجا هدایـت فرما«.
یکروز والنتینا احساس کرد که باید حتام هرچه زودتر یکی از خویشاوندان خود 
به نام نلی را مالقات کند. منی دانست که چه بر رس او آمده است. او معموال متامی 
روز را با پرس دوساله اش درخانه می ماند. در خانه نلی، والنتینا و نلی داشتند 
صحبت می کردند که یکی دیگر از اقوامشان به نام اُلگا زنگ در را زد. الگا دوست 
صمیمی به حساب منی آمد. در واقع والنتینا شنیده بود که او به یکی از فرقه های 

خطرناک به نام کلیسای ادونتیست روز هفتم پیوسته است.
الـگا در خانـه دهـان خـود را نبسـت. او از والنتینا پرسـید:»تو در مورد خدا چه 
فکـر مـی کنـی؟« والنتینا توجهی به سـوال او نکرده و سـوال خودش را پرسـید:»آیا 

متـام ده فرمـان را نگـه مـی داری؟ آیا روز هفتم سـبت را نگه می داری؟«
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سـاعتها بعـد والنتینـا بـه گالینـا اطـالع داد کـه کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم 
همـه ده فرمـان را نگـه می دارد. ماههـا بعد هر دو خواهر تعمیـد گرفتند. والنتینا 
گفت:»ازطریـق کالم مقـدس خـدا ما را به کلیسـایی رهنمون سـاخت کـه متامی ده 

فرمـان را نگـه می دارد«.

بخشـی از هدایـای سـیزدهمین سـبت بـرای بازگشـایی اولیـن مدرسـه ابتدایـی 
ادونتیسـت روز هفتـم درشـهری کـه والنتینـا زندگـی می کند، بـه نام پاولُـدار واقع 

در کشـور قزاقسـتان، اختصـاص یافت. 
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۲۴-۱۸ بهمن   درس هفتم   

شکست آشوریان

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اشـعیا ۳6: ۱؛ اشـعیا ۳6: ۲ تـا ۲۰؛ اشـعیا ۳6: ۲۱ تـا ۳۷: ۲۰؛ اشـعیا 

۳۷: ۲۱ تـا ۳۸؛ اشـعیا ۳۸، ۳۹. 

آیـه حفظـی: »ای  خداونـد قـادر متعـال ، ای  خـدای  ارسائیـل  که  بر تخـت  خود که  بـر فراز 
فرشـتگان  قـرار دارد، نشسـته ای � تـو تنهـا خـدای  متام  ماملک  جهان  هسـتی � تو آسـامن  و زمین  

را آفریده ای« )اشـعیا ۳۷: 1۶(�  

مرد نحیفی با پاهایی برهنه به همراه دو پرسش راه می رفت. خانواده دیگری در حال بار 
زدن وسایلشان بر روی گاری بودند که توسط گاو نر الغر و نحیفی کشیده می شد. آن مرد گاوها 
را هدایت می کرد در حالی که دو زن روی گاری نشسته اند. اقشار ضعیف جامعه گاری برای 

حمل بار نداشتند، بنابراین مجبور بودند که وسایل خود را برروی شانه هایشان حمل کنند. 
رسبـازان در همـه جـا بودنـد. دژکـوب دروازه شـهر را در هـم می شـکند. کامنـداران که بر 
بـاالی دژکـوب بودنـد بـه سـمت مدافعان بـر روی دیوارهـا تیراندازی مـی کنند. قتل و کشـتار 

بطـور رسسـام آوری رشوع می شـود. 
خالصه داستان. پادشاه با فخر و مباهات بر تخت جلوس می کند، غنایم جنگی و اسیران را 
به مشاهده می کند. برخی از اسیران در حالیکه دستان خود را به عالمت تسلیم بلند کرده اند 
به نزد او می آیند، و از او تقاضای رحمت و بخشش می کنند. برخی دیگر در برابر او زانو زده 
یا تعظیم می کنند. رشح این صحنه ها با این کلامت پادشاه رشوع می شود: »سنحاریب، پادشاه 
جهان، پادشاه آشور«، و با بیاناتی این چنینی ادامه می یابند »نشسته بر تختش و غنایم به 
 Winona( تاراج رفته از شهر الکیش را بازبینی می کند« - جان مالکوم راسل، نوشتار روی دیوار

Lake, Indiana: Eisenbrauns, ۱۹۹۹(، صفحات ۱۳۷، ۱۳۸.
این مجموعه ای از تصاویری هستند که زمانی برروی دیوارهای »قرص بی نظیر و بی همتای« 
سنحاریب نقش بسته بودند و آنرا مزین کرده بودند، و درحال حارض آنها در موزه بریتانیا قرار 
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دارند، و آن دیوار نبشته ها در خصوص امت اقرار کرده به خدا حرف ها برای گفن دارند!

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۵ بهمن – ۱۳ فوریه آماده شوید. 

۱۹ بهمن      یکشنبه      

چشمداشت )اشعیا ۳۶: 1(

چه اتفاقی برای یهودا افتاد؟ دوم پادشاهان 1۸: 1۳؛ دوم تواریخ ۳۲: 1؛ اشعیا ۳۶: 1� 

 

هنگامی که آحاِز بی ایامن درگذشت، و پرس با ایامن او حزقیا جانشین او شد، سلطنتی را 
به ارث برد که استقالل خود را کامال از دست داده بود. یهودا که حامیت آشور بر علیه اتحاد 
سوریه و ارسائیل شاملی را خریده بود مجبور شد تا به پرداخت خراج به عنوان »وجه الحامیه« 
به آشور ادامه دهد )دوم تواریخ ۲۸: ۱6 تا ۲۱(. هنگامیکه پادشاه آشور سارگون دوم در میدان 
نربد درگذشت و سنحاریب در سال ۷۰۵ قبل از میالد جانشین او شد، آشور به نظر آسیب پذیر 
می رسید. شواهد موجود از متون آشوری و کتاب مقدس نشان می دهد که حزقیا این فرصت 
را مغتنم شمرده )دوم پادشاهان ۱۸: ۷(، و در اقدامی تهاجمی به عنوان رسکرده شورش ضد 

آشوری در میان ملل کوچک در منطقه خود قیام می کند. 
باید برای حزقیا افسوس خورد که مقاومت قوای آشور را دست کم گرفته بود. در سال ۷۰۱ 
از میالد، هنگامیکه سنحاریب، بخش های دیگر امپراتوری او را تسخیر کرد، او بوسیله  قبل 

نیروهای مخرب خود علیه سوریه- فلسطین دست به خشونت زد و یهودا را ویران کرد.

چگونه حزقیا برای مقابله با آشور آماده شد؟ دوم تواریخ ۳۲: ۱ تا ۸. 

 

هنگامیکه حزقیا دید که سنحاریب قصد فتح اورشلیم، پایتخت ارسائیل را دارد، دست به اقدامات 
گسرده ای برای مقابله با آشور زد. او استحکامات و برج و باروی شهر را تقویت کرد، ارتش خود را 
مجهز و سازماندهی کرد، و برای حفظ و تامین آب اورشلیم دست به اقداماتی زد )دوم پادشاهان 
۲۰: ۲۰ و دوم تواریخ ۳۲: ۳۰(. چگونگی ساخته تونل آبی قابل توجه حزقیا توسط کتیبه ای که برجا 

مانده مشخص می کند که حزقیا کامال برای محارصه احتاملی آشور آماده بوده است. 
هـامن انـدازه کـه رهـربی حزقیا از نظر نظامی و سـازماندهی با اهمیت اسـت، رهربی او از 
نظـر روحانـی نیـز از اهمیـت ویژه ای برخوردار اسـت، زیرا او در زمان بحـران در صدد تقویت 
روحیـه مـردم خـود بـر آمـد. »امـا پادشـاه یهـودا تصمیـم گرفته بـود تا سـهم خـود را در آماده 
سـازی مـردم بـرای مقاومـت در برابـر دشـمن انجـام دهـد؛ و، بـا دسـتیابی به همه مهـارت ها 
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و توانایـی هـای بـرشی، نیروهـای خـود را جمـع کـرد و آنان را تشـویق و ترغیب کرد تـا دلیر و 
شـجاع باشـند« اِلـن جی وایت، انبیـا و پادشـاهان، صفحه ۳۵۱.   

اگر حزقیا به خداوند بسیار اعتماد داشت، چرا برای آمادگی در برابر دشمن دست به 
تالش هایی زد؟ آیا اعمال او، ایمان او را نفی می کنند؟ در فلیلیپیان ۲: 1۲، 1۳ همکاری 

با خدا را مالحظه کنید، کسی که مهیا کننده قدرت موثر واقعی در هر نبردی است� 

۲۰ بهمن      دوشنبه      

پروپاگاندا )اشعیا ۳۶: ۲ تا ۲۰(
حاکـامن آشـور نـه تنهـا بـی رحـم و وحشـی بودنـد، بلکـه بسـیار باهـوش بودنـد. هـدف 
آنـان فقـط ویرانگـری و اضمحـالل نبـود، بلکـه کسـب ثـروت و قدرت بـود )اشـعیا ۱۰: ۱۳، ۱۴ 
را مالحظـه کنیـد(. اگـر شـام بتوانیـد سـاکنان یک شـهر را ترغیـب به تسـلیم کنید، چـرا باید از 
امکانـات و تجهیـزات خـود بـرای تسـخیر آن شـهر بـا زور اسـتفاده کنیـد؟ بنابرایـن، در حالیکه 
او مشـغول محـارصه الکیـش بـود، سـنحاریب، ربشـاقی یـا هـامن ]رسور شـاهزادگان[ خـود را 

فرسـتاد تـا از طریـق پروپاگانـدا اورشـلیم را تسـخیر کند. 

ربشـاقِی آشـور از چـه ترفنـد هـا و اسـتدالل هایـی بـرای ارعـاب یهـودا اسـتفاده کرد؟ اشـعیا 

۳۶: ۲ تـا ۲۰؛ همچنیـن نـگاه کنیـد به دوم پادشـاهان 1۸: 1۷ تـا ۳۵؛ دوم تواریخ ۳۲: ۹ تا 1۹� 

 

ربشـاقِی آشـور از اسـتدالل هـای نسـبتا قدرمتنـدی اسـتفاده کـرد: »اگـر بـه مـرص تكيـه 
می كنـی، بـدان كـه ايـن عصـای دسـت تـو، نـی ضعيفـی اسـت كـه طاقـت وزن تـو را نـدارد و 
بـزودی می شـكند و بـه دسـتت فـرو مـی رود. هـر كـه بـه پادشـاه مـرص اميـد ببنـدد عاقبتـش 
همـن اسـت! اگـر شـام بگوييـد بـه خداونـد، خـدای خـود تكيـه می كنيـم، بدانيد كـه او هامن 
خدايـی اسـت كـه حزقيـا متـام معبدهـای او را كـه بـر فـراز تپه ها بودند خـراب كرده و دسـتور 
داده اسـت تـا همـه مـردم در برابـر قربانـگاه اورشـليم عبـادت كننـد. در حقیقـت خداونـد 
طرفدار آشـور اسـت و از سـنحاریب خواسـت تا به رسزمین شـام هجوم آورده و یهودا را نابود 
کنـد. شـام حتـی به انـدازه کافی رسبـاز تعلیم دیده بـرای بکار گیـری ۲۰۰۰ اسـب را ندارید!«. 
بـرای جلوگیـری از محـارصه ای کـه در آن چیـزی بـرای خـوردن و آشـامیدن نداریـد، اکنـون 
دسـت از تـالش بکشـید تـا با شـام بـه خوبی رفتار شـود. حزقیا منی تواند شـام را نجـات دهد و 
چون خدایان سـایر کشـورهای فتح شـده توسـط آشـور، آنها را نجات نداده اند، مطمن باشـید 

کـه خدای شـام نیـز منی تواند شـام را نجـات بدهد.
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آیا ربشاقی حقیقت را می گفت؟

از آنجایی که حقایق بسیاری در سخنان او بود، استدالل های او قانع کننده بودند. در تایید سخنان 
وی دو استدالل ناگفته وجود داشت. نخست، او تازه از الکیش، تنها حدود ۴۸ کیلومر آن طرفر آمده 
بود، جایی که آشوریان نشان دادند که چه اتفاقی بر رس آنچه یک شهر را به شدت مستحکم  می 
کند، می آید، یعنی بر رس شجاعت و جرات مقاومت در برابر آنها. دوم، او لشکری قدرمتند و بزرگ 
را به همراه خود داشت )اشعیا ۳6: ۲(. دانسن رسنوشت ارتش ها و شهرهای دیگر )از جمله سامره، 
پایتخت ارسائیل شاملی: دوم پادشاهان ۱۸: ۹، ۱۰( که تسلیم آشور شده بودند، از منظر انسانی، هیچ 
یهودی منی توانست به رسنوشت شومی که در انتظار اورشلیم بود، شک کند )اشعیا ۱۰: ۸ تا ۱۱(. 
همچنین ربشاقی درست می گفت که حزقیا به منظور عبادت در معبد اورشلیم قربانگاه ها را خراب 
کرده بود )دوم پادشاهان ۱۸: ۴؛ دوم تواریخ ۳۱: ۱(. اما آیا این اصالحات توهینی به خداوند است و او 
را آزرده می کند، کسی که تنها امید او امت باقی مانده او بودند؟ آیا او می خواست، یا می توانست، 

آنها را نجات دهد؟ پاسخ این سوال به خداوند بستگی داشت!

آیــا تاکنــون در موقعیــت مشــابهی قــرار گرفتــه ایــد، جایــی کــه، از منظــر انســانی، 
همــه چیــز تبــاه و بــر بــاد رفتــه بــه نظــر مــی رســیده اســت؟ تنهــا منبــع امیــد و 
چــاره شــما چــه بــوده اســت؟ در صــورت تمایــل، آمــاده باشــید تــا در کالس تجربــه 

خــود و نحــوه مقابلــه و ثمــره نهایــی آنــرا بــا دیگــران در میــان بگذاریــد�

۲۱ بهمن      سه شنبه      

متزلزل اما رها نشده

چگونه سـخنوری هوشـمندانه ربشـاقی بر حزقیا و مقامات وی تأثیر گذاشـت؟ دوم پادشاهان 

1۸: ۳۷ – 1۹: 4؛ اشعیا ۳۶: ۲1- ۳۷: 4�  

 

حزقیا که با متام وجود متزلزل شده بود و از ناراحتی در سوگ افتاده بود، به خدا روی آورد 
و فروتنانه خواستار شفاعت اشعیا شد، هامن نبی که پدرش اندرزهای او را نادیده گرفته بود.

خداوند چگونه به حزقیا دلگرمی داد؟ اشعیا ۳۷: ۵ تا ۷� 

 

پیـام کوتـاه ولـی بـه انـدازه کافی رسـا بـود. خـدا در کنار قـوم خود بود. اشـعیا پیـش بینی 
کـرد کـه سـنحاریب شـایعه ای را مـی شـنود که منجر می شـود تا او از حمله بـه یهودا منرصف 

گـردد. و ایـن بالفاصله محقق شـد. 
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سـنحاریب بطـور موقـت دلـرسد شـد، امـا بـه هیچ وجـه تسـلیم نشـد، و پیـام تهدیدآمیزی 
بـرای حزقیـا ارسـال کـرد: »مگذار خدایـی که بر او تـوکّل داری تو را فریفته بگوید: اورشـلیم به 
دسـت پادشـاه آشـور تسـلیم نخواهد شـد.... آیا خدایان اقوام دیگر، ایشـان را نجات دادند…؟ 

)اشـعیا ۳۷: ۱۰، ۱۲؛ دوم تواریخ ۳۲: ۱۷(.  
اینبـار حزقیـا مسـتقیامً بـه معبـد رفـت و پیـام را در پیـش روی پـروردگار گذاشـت. »ای 
خداونـد متعـال،.... کـه فراتـر از همـه فرشـتگان نگهبـان نشسـته ای« )اشـعیا ۳۷: ۱۴ تـا ۱6(. 

دعای حزقیا چگونه بحران اورشلیم را نشان می دهد؟ اشعیا ۳۷: 1۵ تا ۲۰� 

 

سنحاریب به شدت به قوی ترین نقطه دفاعی و قوت حزقیا حمله کرد: ایامن به خدایش. 
حزقیا به جای اینکه تحت فشار قرار گیرد و تاب و توان خود را از دست دهد، از خدای خود 
خواست تا نشان دهد که او کیست، »اکنون ای خداوند خدای ما، ما را از دست آشور نجات 

بده تا متام ملتهای جهان بدانند که تو تنها خدا هستی« )اشعیا ۳۷: ۲۰(. 

دعای حزقیا را با دعا بخوانید )اشعیا ۳۷: 1۵ تا ۲۰(� او به چه جنبه هایی در مورد 
خدا توجه می کند؟ ما در این دعا چه اصولی را می بینیم که می تواند به ما دلگرمی 

و قوت دهد تا در بحران های شخصی خودمان در زندگی در ایمان بمانیم؟

۲۲ بهمن      چهارشنبه      

دنباله داستان )اشعیا ۳۷: ۲1 تا ۳۸(
طبق گفته های سنحاریب، هامنطور که در سالنامه های)تاریخچه( به جا مانده از او بدست 
آمده است، او چهل و شش شهر را تسخیر و اورشلیم را محارصه کرده است و حزقیای یهودی 
را »در اقامتگاه سلطنتی خود در اورشلیم، مانند پرنده ای در قفس، محبوس کرده است« جیمز 
بی پریچارد، رسدبیر متون باستانی خاور نزدیک در رابطه با عهد عتیق، )پرینستون، نیوجرسی: 
انتشارات دانشگاه پرینستون، ۱۹6۹(، صفحه ۲۸۸. اما علیرغم عالقه شدیدش برای پروپاگاندا 
و بزرگ منایی حکومتش به عنوان باقی ماندن بنای یادبودی از خود، نه تنها بصورت نوشتاری 
بلکه بصورت نقاشی تصاویری بر روی دیوارها ادعا کرده است که اورشلیم را فتح کرده است. از 
دیدگاه انسانی، با توجه به قدرت غیرقابل توصیف سنحاریب و این حقیقت که حزقیا علیه او 
شورش کرد، از قلم افتادگی و نبودن تصاویر این مطلب تعجب آور است. شورشیان علیه آشور 

انتظار زندگی کوتاه و مرگی دهشتناک داشتند.
محققـان اذعـان مـی کنند که حتی اگر سـوابقی از طریق کتاب مقدس در اختیار نداشـتیم، 
مـی توانسـتیم اعـراف کنیـم کـه معجـزه ای بایـد رخ داده باشـد. ایـن واقعیـت که سـنحاریب 
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دیوارهـای »کاخ بـی همتایـش« را مزیـن بـه نقـش برجسـته )تصاویـر حک شـده( کرده اسـت، 
بـه وضـوح نشـان مـی دهد که تصویر محـارصه پیروزمندانـه او از الکیش به دلیـل حفظ اعتبار 
اوسـت. امـا بـه لطـف خداونـد، این تصاویـر به جای اورشـلیم بـر روی دیوارهـای کاخ او نقش 

بسـتند! سـنحاریب بقیـه ماجـرا را نگفته اسـت، امـا کتاب مقـدس آنرا بیان کرده اسـت. 

بقیه این داستان چیست؟ )اشعیا ۳۷: ۲۱ تا ۳۷(. 

در پاسـخ بـه دعـای از روی ایـامن حزقیا، خداونـد پیامی تضمین دهنده برای یهودا فرسـتاد 
کـه رسشـار از خشـم بـر علیـه پادشـاه مغرور آشـور بود، کسـی که جـرات کرده بود بـه صورت 
پادشـاه الهی، که پادشـاه پادشـاهان بود سـیلی بزند )اشـعیا ۳۷: ۲۳(. سـپس خداوند به رسعت 
بـه وعـده خـود بـرای دفـاع از اورشـلیم عمـل مـی کنـد )دوم پادشـاهان ۱۹: ۳۵ تـا ۳۷؛ دوم 

تواریـخ ۳۲: ۲۱، ۲۲؛ اشـعیا ۳۷: ۳6 تـا ۳۸(.  
یـک بحـران بـزرگ نیـاز بـه معجـزه ای بـزرگ دارد، و ایـن بحـران فـی الواقـع بـزرگ بـود. 
تعداد افراد کشـته شـده سـپاه آشـور صد و هشـتاد و پنج هزار نفر بود.  بنابراین، سـنحاریب 
چـاره ای جـز عقـب نشـینی نداشـت، به جایی کـه مرگ در انتظـارش بود )اشـعیا ۳۷: ۷ تا ۳۸(. 
»خـدای عربانیـان بر آشـوریان متکرب و مغرور چیره شـد. حرمت خداونـد در نظر اقوام دور 
و اطـراف مـورد توجـه قـرار گرفـت و محقق شـد. در اورشـلیم قلبهای مردم با شـادی مقدسـی 
لربیز شـد« )اِلن جی وایت،انبیا و پادشـاهان، صفحه ۳6۱(. همچنین، اگر سـنحاریب اورشـلیم 
را فتـح کـرده بـود، او اهالـی آنـرا تبعیـد مـی کـرد و آنـان  هامنگونه کـه یهودا هویـت خود به 
عنـوان ارساییل شـاملی از دسـت داد، هویتشـان را از دسـت مـی دادند. بنابرایـن از یک منظر، 
دیگـر هیـچ قـوم یهـودی وجود نداشـت که مسـیح از نسـل آن متولد شـود. و حکایـت آنان در 

هامنجـا بـه پایـان می رسـید. امـا خدا امیـد را زنده نگاه داشـت.     

اگر شخصی که هنوز اعتقادی به کتاب مقدس و یا خدای کتاب مقدس ندارد از شما 
این سوال را بپرسد، چه جوابی میدهید: آیا این عدل و انصاف بود که سربازان آشور 
عام  قتل  این چنین  بودند،  آمده  بدنیا  این شهر  در  بود که  این  گناهشان فقط  که 

شوند؟ درک شخصی شما از این عمل خداوند در اینجا چیست؟ 

۲۳ بهمن      پنجشنبه      

در بیامری و در ثروت )اشعیا ۳۸، ۳۹(
وقایع باب های ۳۸ و ۳۹ اشعیا )دوم پادشاهان ۲۰( بسیار نزدیک به زمانی است که خداوند 
حزقیا را از دست سنحاریب نجات می دهد، هر چند این نجات، هامنطور که در اشعیا باب 
۳۷ )نگاه کنید به دوم پادشاهان۱۹( رشح داده شده هنوز اتفاق نیفتاده است. در واقع، اشعیا 
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۳۸: ۵، 6 و دوم پادشاهان ۲۰: 6 نشان می دهند که آنان هنوز در معرض تهدید آشور هستند. 
»رشیـر مصصـم بـود کـه هـم مـرگ حزقیـا و هـم سـقوط اورشـلیم را با هـم رقم بزنـد، بی 
شـک، اگـر حزقیـا از رس راه او برداشـته میشـد، تـالش او بـرای تقویـت و ایجـاد اسـتحکامات 
متوقـف مـی شـد و سـقوط اورشـلیم مـی توانسـت بـه آسـانی میـرس شـود« کتـاب مقـدس 

تفسـیری ادونتیسـت هـای روز هفتـم، جلـد ۴،صفحـه ۲۴۰.

نقل قول باال به ما می گوید که رهربی خوب برای امت خدا چقدر اهمیت دارد؟ 

 

خداونـد چـه نشـانه هایـی بـه حزقیا مـی دهد تـا ایـامن او را تایید کنـد؟ دوم پادشـاهان ۲۰: 

۸ تـا 11؛ اشـعیا ۳۸: ۶ تـا ۸�

 

بـا رد نشـانه هایـی که خداوند نشـان داد )اشـعیا ۷(، آحاز یک سلسـله وقایعـی را آغاز کرد 
کـه منجـر بـه دردرسهای آشـور شـد. امـا اکنـون حزقیـا از خداوند درخواسـت نشـانه ای را می 
کـرد )دوم پادشـاهان ۲۰: ۸(؛ بنابرایـن، خداونـد او را بـرای مواجـه و بر طرف کـردن بحرانی که 
پـدرش بـرای یهـودا بوجـود آورده بـود، قوت بخشـید. در واقـع، فقط یک معجزه می توانسـت 

مشـکلی را کـه آحـاز بوجود آورده بـود، حل کند.  
ــا دقــت  ــا را ب ــد و آنه ــرار مــی دادن ــان حــرکات اجــرام آســامنی را مــورد مطالعــه ق بابلی
رصــد و ثبــت کــرده انــد. بنابرایــن، آنهــا متوجــه عملکــرد عجیــب خورشــید شــدند و از خــود 
پرســیدند کــه ایــن بــه چــه معنــا اســت. ایــن واقعیــت کــه مــردوک پادشــاه، ســفیرانی را در 
ایــن زمــان اعــزام مــی کنــد، تصادفــی نیســت. بابلــی هــا از ارتبــاط بیــن بهبــود حزقیــا و نشــانه 

معجــزه آســا مطلــع شــده بودنــد.
اکنـون مـا مـی دانیـم کـه چـرا خدا ایـن نشـانه خـاص را انتخاب کـرد. درسـت هامنطور که 
او بعـدا از سـتاره بیـت الحـم برای هدایت و آوردن مجوسـیان مرشق زمین اسـتفاده کرد، او از 
حرکـت خورشـید بـرای هدایـت پیام آوران از بابل اسـتفاده کـرد. این یک فرصـت منحرص بفرد 
بـرای آنـان بـود تـا در مـورد خدای واقعـی بدانند. مردوک پادشـاه متـام دوران سـلطنت خود را 
رصف کسـب اسـتقاللی مانـدگار از آشـوریان کـرد. او بـه هم پیامنانـی قدرمتند نیاز داشـت، که 
ایـن بیانگـر انگیـزه وی بـرای ارتبـاط بـا حزقیـا اسـت. اگـر خود خورشـید بـه درخواسـت حزقیا 

حرکـت مـی کـرد، چـه کاری او می توانسـت با آشـور بکند؟ 

ــان  ــت بابلی ــد و هدای ــام خداون ــرای جــالل ن ــی ب ــی باورنکردن ــا فرصت ــه حزقی چگون
ــد  ــا، کســیکه بای ــود؟ اشــعیا ۳۹� حزقی ــد آن چــه ب بســوی او را از دســت داد؟ پیام
بــرای آنــان شــاهد خداونــد مــی بــود، در عــوض، خــود را »جــالل« داد� در اینجــا چــه 

درســی بــرای مــا وجــود دارد؟ 
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۲۴ بهمن      جمعه      

تفکـری فراتـر: »فقـط دخالت مسـتقیم خداوند اسـت که مـی تواند سـایه روی پله ها 
را ده پلـه بـه جلـو بـربد یـا بـه عقـب برگردانـد؛ و ایـن به معنـای این بود کـه خداونـد دعای او 
را شـنیده بـود و نشـانه ای را بـه او داد. بـر این اسـاس، نبـی در نزد خداوند گریـه و زاری کرد: 
و خداونـد سـایه را ده پلـه از روی پلـه ای کـه آحـاز پادشـاه سـاخته بـود، به عقـب بازگرداند« 

)دوم پادشـاهان ۲۰: ۸ تـا ۱۱(. اِلـن جـی وایـت، انبیا و پادشـاهان، صفحه ۳۴۲.    
»مالقـات بـا ایـن فرسـتادگان از سـوی حاکـامن رسزمینهای دوردسـت، به حزقیـا فرصتی داد 
تـا خـدای زنـده را جـالل دهـد. چقـدر بـرای او سـاده بوده اسـت تا به ایشـان از خـدا بگوید – 
او کـه حامـی همـه مخلوقـات اسـت – و از کسـی بگویـد کـه رحمتـش را دریغ نداشـته اسـت 

خصوصـاً وقتـی کـه همـه امیدها از دسـت رفته بـود .....
»ولـی غـرور و خودبینـی قلـب حزقیـا را تسـخیر کرد و بـا بالندگی بر خـود و تعالی خویش 
چشـامن طـامع خـود را بـر گنجینـه ای دوخـت کـه خداونـد امت خـود را بـا آن توانگر سـاخته 
بـود. »حزقيـا آنهـا را بـا خوشـحايل پذيرفـت و متـام ثـروت خـود يعني ذخايـر نقره، طـال، ادويه 
جـات، عطريّـات و مهـاّمت جنگـي خـود را به آنها نشـان داد. چيـزي در انبارهـا و خزائن او در 
رستـارس مملکـت وجـود نداشـت کـه بـه آنهـا نشـان نـداده باشـد« )اشـعیا ۳۹ آیـه ۲(. او برای 
جـالل دادن خـدا چنیـن نکـرد بلکـه بـرای رفعـت دادن جایگاه خویـش در دیدگان شـاهزادگان 

بیگانـه چنین مباهـات کرد«. 

سواالتی برای بحث: 

1� چگونه شیطان مانند ربشاقی آشوریان عمل می کند؟ آیا وقتی او می گوید که 
گناه نکرده اید، حقیقت را می گوید؟ )ذکریا ۳: 1( خداوند چگونه پاسخ می دهد؟ 

نگاه کنید به ۳: ۲ تا ۵� تنها امید ما در برابر این اتهامات چیست؟ رومیان ۸: 1� 

۲� آیــا شــیطان ایــن اتهامــات را متوقــف مــی کنــد، وقتــی شــما بخشــیده مــی شــود؟ 
ــیطان  ــی ش ــما، وقت ــان ش ــرزش گناه ــد از آم ــفه 1۲: 1۰� بع ــه مکاش ــد ب ــگاه کنی ن
هنــوز مــی گویــد شــما بــه خاطــر گناهــان خــود بــه او تعلــق داریــد، ماهیــت اتهــام 
او چیســت؟ نــگاه کنیــد بــه تثنیــه 1۹: 1۶ تــا ۲1 )قانــون شــاهد دروغگــو، مخــرب(�  

خالصـه: در پاسـخ بـه فریـاد نالـه و فغـان پادشـاه با ایـامن، خدا قـوم خـود را نجات داد 
و نشـان داد کـه او کیسـت: پادشـاه توانـای ارسائیـل کـه رسنوشـت زمیـن تحـت کنرل اوسـت؛ 
نـه تنهـا مردمـی را کـه سـعی در نابـودی قـوم او دارنـد، نابود می کنـد، بلکـه همچنین فرصت 
هایـی را بـرای دیگـران مهیـا مـی کنـد تـا در زمـره قـوم او باشـند، مهـم نیسـت کـه چگونـه 

»بابلیـان« بـه قـوم او ملحق شـوند.
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داستانهای ایامنداران
۲۵ بهمن

صدایی غیر قابل وصف
توسط اندرو مک ِچزنی، امور بشارتی ادونتیست

پاولـودار، شـهری بـا جمعیتـی بالـغ بـر ۳۰۰۰۰۰ نفـر مـی باشـد کـه در شـامل 
کشـور قزاقسـتان  واقـع اسـت و از نظـر وسـعت بـزرگ نیسـت.  امـا بـه نظـر مـی 
رسـید کـه والنتینـا شـلی فرصـت کافـی پیـدا منـی کرد تـا به آن طرف شـهر بـرود و  

هدیـه ای از آملـان را تحویـل بدهـد.  
والنتینـا زمـان زیادی برای مراقبت از سـه فرزندش سـپری می کـرد. او همچنین 
بـه شـوهرش کمـک مـی کـرد تـا بـا فروخن مربـا و ترشـی خانگـی در کنـار خیابان 
بتواننـد تـا آخـر مـاه دوام آورده و امـرار معـاش کننـد. او احسـاس خیلـی بـدی 
داشـت. بـرای اینکـه هدیـه بسـته بنـدی شـده ای را از دخرخالـه اش نلـی کـه بـه 
آملـان مهاجـرت کـرده بـود گرفتـه بـود کـه  همچنـان  در خانـه بـود. نلـی از او 

خواسـته بـود تـا هدیـه را بـه یکـی از دوسـتانش بـه نـام اُلگا برسـاند.
یـک مـاه گذشـت. در یک عـرص  بعد در یـک روز بعدازظهر والنتینـا درحالیکه 
از کار خانگی خسـته شـده و در نیمکتی در حیاط نشسـته بود وقتی شـنید کسـی 

او را صـدا مـی زند مضطرب شـد.
صدا گفت:»بلند شو، نوارهای ویدئو را بردار و به نزد الگا برو«.

صـدا رسـا نبـود. از درون او مـی آمـد. در حالیکـه مطمـن نبود چـه اتفاقی می 
افتـد رسیعـا بلند شـد و لباسـش را پوشـید و هدیه را برداشـت و به طـرف آپارمتان 
الـگا رفـت. وقتـی او در ورودی آپارمتـان را بـاز مـی کرد متوجه شـد که یـک زن از 
پشـت رسش وارد مـی شـود. آن غریبـه تـا آپارمتـان الـگا او را همراهـی کـرد. وقتی 

الـگا در را بـاز کـرد، او از دو زن خـوش آمدگویـی کرد.
والنتینـا از خـود می پرسـید چه اتفاقی در حال رخ دادن اسـت. الگا در حالیکه 
دو زن را بـه هـم دیگـر معرفـی مـی کرد گفـت:»ُرزا ایـن والنتینـا اسـت. والنتینا با 

رزا آشـنا شـو« سـپس رو بـه رزا کـرده گفت:»تو باید بـا والنتینا حـرف بزنی«.
رزا رشوع به گریه کرد. درحالیکه اشـک می ریخت توضیح داد که او با مشـکالت 
عدیـده ای در خانـه اش مواجـه شـده بود و قصد خودکشـی داشـت. همچنین او به 

دنبـال خـدا بـود اما چیزی کـه در کتاب مقدس می خوانـد را منی فهمید.
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الگا گفت:»والنتینا یک مسیحی است. او می تواند به تو کمک کند.« 
والنتینـا از رزا دعـوت کـرد تـا در جلسـات کتـاب مقـدس بـه همـراه او باشـد. 
ماههـا بعـد، رزا تعمیـد گرفـت. والنتینـا در مـورد تجربـه تاکیـد شـده بـه اهمیـت 
مانـدن در مسـیح گفـت کـه در انجیـل یوحنا باب ۱۵ آیـات ۷ تا ۸ آمده اسـت؛ که 
در آن عیسـی مـی گوید:»اگـر در مـن مبانیـد و کالم من در شـام مبانـد، هرآنچه می 
خواهیـد، درخواسـت کنیـد کـه بـرآورده خواهـد شـد. جالل پـدر من در این اسـت 
کـه میـوه بسـیار آوریـد؛ و ایـن گونـه شـاگرد مـن خواهیـد شـد« )ترجمـه فارسـی 

هـزاره نو(.
والنتینـا گفـت:» وقتـی رابطـه پایـداری بـا خـدا داشـته باشـی، او مـی تواند تو 
را راهنامیـی کنـد کـه کجـا بـروی و بـا چـه کسـی حـرف بزنـی. تـو اراده او را مـی 

دریابی«. توانـی 
بخشـی از هدایای سـیزدهمین سـبت به بازگشـایی مدرسـه ابتدایی ادونتیست 
واقـع در شـهری کـه والنتینـا زندگـی مـی کنـد؛ یعنـی پاولـدار در قزاقسـتان کمـک 

مـی کند.



۷4

۲۵ بهمن – ۱ اسفند   درس هشتم   

»قوم مرا تسلی دهید«

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اشـعیا ۴۰: ۱، ۲؛ اشـعیا ۴۰: ۳ تـا ۸؛ اشـعیا ۴۰: ۹ تـا ۱۱؛ اشـعیا ۴۰: 

۱۲ تـا ۳۱.

آیـه حفظـی: »ای قاصـد خـوش خـرب، از قلـۀ كـوه، اورشـليم را صدا كـن� پيامـت را با متام 
قـدرت اعـالم كـن و نـرس� بـه شـهرهای يهـودا بگو: »خدای شـام می آيـد!« )اشـعیا 4۰: ۹(�

جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ در حالی به پایان رسید که یک رسباز ژاپنی بنام شویچی 
یوکوی در جزیره گوام در یک جنگل خود را مخفی کرده بود. اعالمیه هایی که بوسیله هواپیامهای 
امریکایی از آسامن ریخته می شدند خرب پایان جنگ را اعالم کردند، اما یوکوی فکر می کرد که این 
یک ترفند است. او یک رسباز وفاودار و میهن پرست امپراتوری ژاپن بود که قسم خورده بود هرگز 
تسلیم دشمن نشود. از آنجایی که او در آن جزیره هیچ ارتباطی با متدن و دنیای خارج نداشت، با 
آنچه که در جنگل پیدا می کرد زندگی می کرد، و در واقع به موجودی منزوی و رسسخت تبدیل شد.

در سـال ۱۹۷۲، ۲۷ سـال پس از پایان جنگ جهانی دوم، شـکارچیان در حالی که یوکوی را 
در حـال ماهیگیـری دیدنـد، و تنهـا آن موقـع بـود کـه او بـه صحـت پیـام صلح واقعی پـی برد. 
در حالـی کـه بقیـه مـردم ده هـا سـال از دوران صلـح بهره مند شـده بودند، یوکوی دهها سـال 
 Altar از همـه چیـز محـروم و روزگار خـود را در اضطراب گذارانده بود. روی جیـن، اقتباس از

Call، )برین اسـپرینگ، میشـگان: Diadem, ۱۹۹۹( صفحه ۳۰۴.
قرنهـا قبـل، از طریـق اشـعیای نبی، خداوند اعـالم کرد که دوران پریشـانحالی، رنج و عذاب 
مردمـش واقعـاً بـه پایـان رسـیده اسـت: »قـوم مـرا تسـلّی دهیـد، آنهـا را تسـلّی دهیـد! مـردم 
اورشـلیم را دلگرم کنید. به ایشـان بگویید رنجهایشـان به پایان رسـیده، و گناهانشـان بخشـیده 

شـده اسـت. به خاطـر گناهانشـان، مـن آنها را کامـالً مجازات کـرده ام« )اشـعیا ۴۰: ۱، ۲(. 
بیائید ببینیم این به چه معناست. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲ اسفند – ۲۰ فوریه آماده شویم.
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۲6 بهمن      یکشنبه      

تسلی برای آینده )اشعیا 4۰: 1، ۲(

در اشـعیا بـاب 4۰: 1، ۲، خداونـد قـوم خود را تسـلی مـی دهد� دوران مجـازات آنان به پایان 

رسـیده بـود� مجازات آنـان چه بود؟ 

 

آیا مجازات اِعامل شده توسط آشور، چوب خشم خداوند است )اشعیا ۱۰( که خداوند با 
نابودی ارتش سنحاریب در سال ۷۰۱ قبل از میالد، یهودا را نجات می دهد؟)اشعیا ۳۷(. یا این 
مجازاتی است که توسط بابل اجرا می شود، و به موجب آن مردم و دارائی آنها را از یهودا می 
برد بخاطر اینکه حزقیا ثروت خود را به رخ فرستادگان مردوک باالدان کشیده بود؟ )اشعیا ۳۹(

به »آشـور« و »آشـوریان« ۴۳ بار در اشـعیا ۷: ۱۷ تا ۳۸: 6 اشـاره شـده اسـت، اما در بقیه 
کتـاب اشـعیا فقـط یکبـار نـام آنها آمده اسـت، و آنهم در جایی اسـت که در اشـعیا باب ۵۴: ۴ 
به ظلم و سـتم مرص و سـپس »آشـوریان« اشـاره می شـود. در قسـمت بعدی اشـعیا، نجات از 
تبعید در بابل یاد شـده اسـت )اشـعیا ۴۳: ۱۴؛ اشـعیا ۴۷: ۱؛ اشـعیا ۴۸: ۱۴، ۲۰(، و این کورش 
پادشـاه فـارس اسـت کـه بابـل را در سـال ۵۳۹ قبـل از میـالد فتح می کند، کسـی کـه تبعیدیان 

یهودا را آزاد می کند )اشـعیا ۴۴: ۲۸؛ اشـعیا ۴۵: ۱؛ اشـعیا ۴۵: ۱۳(. 
اشـعیا بـاب ۱ تـا ۳۹ بـر وقایعـی کـه منجر بـه نجـات یهودیان از چنگال آشـوریان در سـال 
۷۰۱ ق. م. مـی شـود، تاکیـد دارد، امـا در آغـاز بـاب ۴۰، ایـن کتاب با جهش به یـک قرن و نیم 
بعد و پایان حکومت بابل در سـال ۵۳۹ ق. م. و بازگشـت یهودیان اندکی بعد از آن می رسـد.   

آیـا موضـوع بازگشـت از بابـل بـا آنچـه کـه قبـال در کتاب اشـعیا اتفـاق افتـاده ارتبـاط دارد؟ 

اگـر چنین اسـت، آن چیسـت؟ 

 

اشعیا باب ۳۹ ، با پیش گوئی اسارت تعداد اندکی از فرزندان حزقیا به دست بابلیان، به 
عنوان پُلی برای وصل شدن به فصل های بعدی کتاب بکار گرفته شده است )اشعیا ۳۹: 6، ۷(. 
عالوه بر این، مکاشفه اشعیا در باب های ۱۳، ۱۴ و ۲۱ سقوط بابل و رهایی قوم خدا را پیش 
بینی می کند: »خداوند یک  بار دیگر به قوم خودش ارسائیل، ترّحم خواهد کرد. او می گذارد 
باز هم آنها به رسزمین خود بازگردند تا بیگانگان بیایند و با آنها زندگی کنند. ملّتهای زیادی به 
قوم ارسائیل کمک می کنند تا آنها به رسزمینی که خدا به آنها داده بود بازگردند و در آنجا ملل 
دیگر مثل برده در خدمت ارسائیل خواهند بود. آنها که روزی ارسائیل را گرفته بودند، اکنون 
مغلوب ارسائیل شده اند و مردم ارسائیل بر کسانی حکومت می کنند که روزی تحت ستم آنها 
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بودند. خداوند قوم ارسائیل را از درد و زحمتشان و از بیگاری های سخت، خالص خواهد کرد« 
)اشعیا ۱۴: ۱ تا ۴(. توجه کنید که در اینجا ارتباطی نزدیک با اشعیا ۴۰: ۱، ۲، جایی که خداوند 

به قوم خود وعده پایان رنج و اندوه آنها را می دهد، وجود دارد.

ــرای شــما  ــدوه حاضــر ب ــان غــم وان ــج در می ــان رن ــی در مــورد پای چــه وعــده های
در کتــاب مقــدس وجــود دارد؟ ایمــان مــا بــدون آن وعــده هــا چــه ســودی خواهــد 
داشــت ؟ پــس چــرا، بســیار مهــم اســت کــه ایمــان خــود را بــه آنهــا از دســت ندهیم، 

بــا وجــود همــه مســائلی کــه وجــود دارد؟   

۲۷ بهمن      دوشنبه      

حضور، کالم، راه سازی )اشعیا 4۰: ۳ تا ۸(

چگونه قوم خداوند به آرامش و تسلی دست می یابند؟ )اشعیا 4۰: 1 تا ۸(� 

 

یـک منـادی بـی نـام اعـالم مـی کنـد کـه خدا مـی آید تا جـالل خـود را آشـکار کند )اشـعیا 
۴۰: ۳ تـا ۵(. و نداکننـده دیگـری اعـالم مـی کنـد که اگرچه انسـانها مانند علف هسـتند و بیش 

از گل علـف دوام ندارنـد، »امـا کالم خـدا تـا ابد پایدار اسـت« )اشـعیا ۴۰: ۸(.   
قـوم خداونـد بعـد از تبعیـد، آنچه را که در کوه سـینا به ایشـان داده شـده بود ولی سـپس 
همـه آن را در اثـر ارتـداد خـود و آنچـه کـه برایـش مجـازات شـده و از دسـت داده بودند، باز 
بدسـت آوردنـد: حضـور خداونـد و کالم او. اینهـا مولفـه هـا و عنـارص اصلـی عهـد خـدا با بنی 
ارسائیـل هسـتند، یعنـی سـاکن شـدن او در حـرم مقـدس خـود در میـان آنـان بود )خـروج ۲۵: 
۸، ۱6(. ولـی از آنجایـی کـه آنـان سـخنان او را نقـض کردنـد، خـدا معبد خـود را در میـان آنان 
تـرک مـی کنـد )حزقیـال ۹، ۱۱(، امـا او دوبـاره باز مـی گردد. حضـور و کالم قابـل اعتامد ابدی 

او، تسـلی و رسـتگاری و امیـد را بـه ارمغـان می آورد. 

چه نوع آمادگی برای بازگشت خداوند الزم است؟ اشعیا 4۰: ۳ تا ۵� 

 

ایـن شایسـته پادشـاه نیسـت که در جـاده ای ناهمـوار گام بـردارد. بنابراین، بـرای آمدن او 
نیـاز بـه آمـاده سـازی راه بـرای او مـی باشـد. پـس خیلی بیشـر بـرای آمدن شـاه شـاهان! نیاز 
اسـت تـا راه او همـوار و آمـاده شـود، بازگشـت او ظاهـراً از مـرشق زمیـن اسـت، از مکانـی 
دوردسـت کـه قـوم او در میـان ملتهـا پراکنـده شـده انـد و او در حـال حـارض پناهـگاه قـوم 
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در تبعیـد خـود اسـت )حزقیـال ۱۱: ۱6(، پـس نیـاز بـه اصالحـات بزرگـی در ایـن زمینه اسـت. 
سـاخت یـک بزرگـراه همـوار و صـاف بـه معنـای واقعـی آن در جـاده هـا و تپه هـای ناهموار 
رشق اورشـلیم، حتـی بـا اسـتفاده از دینامیـت و بولدوزرها کاری سـخت و دلهـره آور می تواند 
باشـد. خـدا تنهـا کسـی اسـت کـه می توانـد اینکار را انجام دهد؛ او کسـی اسـت که مـی تواند 
»ناهمـواری هـا را بـه زمیـن همـوار« تبدیـل کنـد )اشـعیا ۴۲: ۱6(. امـا او نیاز به جـاده واقعی 

بـرای تـردد نـدارد زیـرا او بـر بـال کروبیـان پرواز مـی کند )حزقیـال ۱: ۹ تـا ۱۱(.
عهد جدید به رصاحت نبوت اشعیا را به کار روحانی مربوط می داند که با موعظه یحیی 
تعمید دهنده محقق می شود )متی ۳: ۳(. پیام او این بود: »از گناهان خود توبه کنید، زیرا 
ملکوت خدا بزودی فرا خواهد رسید« )متی ۳: ۲( و می گفت »توبه کنید و غسل تعمید بگیرید 
تا خدا از تقصیراتتان بگذرد و شام را ببخشد« )مرقس ۱: ۴(. بنابراین، راه توبه این بود، یعنی 

متایل به دوری از گناه، به منظور بدست آوردن تسلی و آرامش بخشش و حضور خداوند.
ارمیا در باب ۳۱: ۳۱ تا ۳۴ هامن پیغام روحانی را در دوران طوالنی تبعید  برای تبعیدیان 
یهودی اعالم می کند تا ماهیت هموار کردن راه خداوند را درک کنند. در این آیات، پروردگار 
به کسانی که مشتاق هستند تا یک رشوع تازه داشته باشند، وعده می دهد: »عهد و میثاق 
جدید«، که او رشیعت خود را در قلبهای آنان می گذارد و عهد می بندد که خدای آنان باشد. 

آنها او و شخصیت او را می شناسند، زیرا که آنان را بخشیده است.

اشعیا باب 4۰: ۶ تا ۸ را به دقت بخوانید� شما به عنوان کسی که مانند علف از بین 
می روید، چه امیدی می توانید از آنچه این آیات می گویند، کسب کنید؟ آنها هشدار 

می دهند که ما اعتماد خود را بر اساس چه چیزی قرار ندهیم؟

۲۸ بهمن      سه شنبه      

آغاز بشارت )اشعیا 4۰: ۹ تا 11(

در اشعیا 4۰: ۹ تا 11 چه نوع واقعه ای رشح داده شده است؟ 

 

بعـدا در اشـعیا مـردی ظهـور مـی کنـد کـه منادی خـرب خوش برای اورشـلیم اسـت )اشـعیا 
۴۱: ۲۷؛ اشـعیا ۵۲: ۷(. امـا در اشـعیا ۴۰: ۹ قاصـدی اعـالم مـی کنـد »خـدای شـام مـی آید«. 

در مزمور 6۸، داود خداوند را به خاطر اینکه »آوارگان را رس و سـامان می دهد؛ و اسـیران 
را بـا شـادمانی آزاد مـی کنـد« شـکرگزاری می کند )مزمـور 6۸: 6(. اگرچه در اینجا این سـخنان 
در مـورد رهایـی یهودیـان از اسـارت مـرص اسـت، اشـعیا از همیـن عقیده بـرای اشـاره به اعالم 

»آزادی« دوبـاره قـوم خدا اسـتفاده می کند: بازگشـت از اسـارت بابلیان. 



۷۸

در همیـن حـال، عهـد جدیـد، از اشـعیا ۴۰: ۳ تـا ۵ بهـره جسـته تـا آن را بـه یحیـی تعمیـد 
دهنـده نسـبت دهـد، کـه راه را بـرای آمـدن مسـیح همـوار می کنـد. آن کلمه ازلـی که حضور 

جسـامنی خـدا در میـان آدمیان شـد )یوحنـا ۱: ۱۴(. 
حتی قبل از یحیی تعمید دهنده، دیگران نیز در مورد خرب خوش آمدن او صحبت کرده 
بودند. در میان نخستین کسانی که درباره او پیش گوئی کردند، می توان افراد سالخورده ای 
مانند شمعون و حنا را نام برد، اینان کسانی بودند که وقتی عیسی را در طفولیت برای وقف 
به معبد آوردند، او را مالقات کردند )لوقا ۲: ۲۵ تا ۲۸(.  مانند منادیان اشعیا، آنان هم زن و 
مرد بودند. شمعون در انتظار تسلی ارسائیل بود، و مسیح تسلی ارسائیل بود )لوقا ۲: ۲۵، ۲6(. 
با توجه به نبوت اشعیا، این ظاهرا تصادفی نیست که حنای نبیه، در معبد کوهستان زندگی کند، 
و اولین کسی باشد که به عموم مردم در اورشلیم آمدن خداوند را اعالم کند: »او در هامن موقع جلو 
آمد، به درگاه خدا شكرگزاری منود و برای همه کسانی  که در انتظار نجات اورشلیم بودند، درباره آن 
طفل صحبت كرد« )لوقا ۲: ۳۸(. و این آغاز بشارت نام مسیح است، هامنطور که می دانیم: اعالم 
انجیل، مژده نیکو، اینست که عیسی مسیح آمده است تا رستگاری و نجات را به ارمغان آورد. بعدها، 
مریم مجدلیه نزد شاگردان می رود و به آنها می گوید که »من خداوند را دیده ام« و اولین کسی 
است که خرب رستاخیز پیروزمندانه او را به آنان می رساند )یوحنا ۲۰: ۱۷، ۱۸(، این عمل تضمین می 
کند که ماموریت بشارت مژده نیکوی او بر روی کره زمین محقق و کامل شده است. انسان مانند 

علف است، اما کالم جاودان الهی انسان شد و تا ابد پایدار خواهد ماند )اشعیا ۴۰: 6 تا ۸(.

بــه اشــعیا بــاب 4۰: 11 نــگاه کنیــد� چــه نــوع تصویــری در اینجــا نشــان داده مــی 
ــود  ــی خ ــد را در زندگ ــبانی خداون ــخصاً، ش ــه ش ــه چگون ــوص اینک ــود؟ در خص ش
ــه  ــی را بنویســید� چــرا خــوب اســت در ذهــن خــود ب ــد، پاراگراف ــرده ای ــه ک تجرب

ــد؟  ــو کنی ــرده آن را بازگ ــت ک ــروردگار شــما را هدای ــه پ ــی ک ــان طریق هم

۲۹ بهمن      چهارشنبه      

خالق مهربان )اشعیا 4۰: 1۲ تا ۳1(

چگونه اشعیا باب 4۰ مضامین رحمت و قدرت خداوند را بطور مفصل بیان می کند؟

 

در رسارس ایـن فصـل، رحمـت و قـدرت خـدا در هـم آمیختـه و حتی بـه هم پیونـد خورده 
انـد )بـه چـارت ذیـل نـگاه کنیـد( ، زیـرا کـه هـر دو بـه منظور نجـات قومـش الزم هسـتند. او 
مـی خواهـد تـا مردمـش رسـتگار شـوند، زیـرا او رحـامن و رحیم اسـت؛ او قادر اسـت کـه آنان 

را نجـات دهـد، زیـرا کـه او قدرمتند اسـت. 



۷۹

رحمت )اشعیا ۴۰: ۱ تا ۵(: تسلی، آمدن خداوند برای نجات. 
قدرت )اشعیا ۴۰: ۳ تا ۸(: جالل، پایداری در مقابل ضعف انسان. 

رحمت )اشعیا ۴۰: ۹ تا ۱۱(: خرب خوش نجات، شبان قوم او. 
قدرت )اشعیا ۴۰: ۱۲ تا ۲6(: خالق بی همتا.

رحمت )اشعیا ۴۰: ۲۷ تا ۳۱(: به عنوان خالق، به ضعیفان قدرت می بخشد. 

اشـعیا قـدرت خداونـد را بـا بیـان شـکوه و جـالل و ازلی بـودن او اعالم می کند)اشـعیا ۴۰: 
۳ تـا ۸( ، اشـعیا چنـان مفصـل قـدرت و حکمـت عظیـم او را رشح مـی دهد، تا نشـان دهد که 
زمیـن و زمینیـان در برابـرش پسـت و ضعیـف هسـتند )اشـعیا ۴۰: ۱۲ تـا ۱۷(. در اینجـا سـبِک 
بیـان اشـعیا بـا طـرح پرسـش بدیهـی* و قیـاس هایی روشـن در خصـوص زمین و هرچـه در آن 

هسـت ماننـد پاسـخ خداونـد به ایـوب می باشـد )ایوب ۳۸ تـا ۴۱(. 
* پرسـش بدیهـی یـا سـوال معلـوم بـه سـوالی مربـوط مـی شـود کـه جـواب آن واضـح، قطعـی و معلـوم اسـت و 

مخاطـب را در معذوریـت قـرار مـی دهـد کـه اگر نقض غـرض کند، خـود را نقض کرده اسـت. به عنوان مثال: کیسـت 

کـه وطن خویش را دوسـت نداشـته باشـد؟ 

پاسـخ بـه پرسـش بدیهـی اشـعیا چیسـت: »بـه چه چیـزی می تـوان خـدا را تشـبیه و توصیف 

کـرد«؟ )اشـعیا 4۰: 1۸(� 

برای اشعیا همچون ایوب، پاسخ ادامه می یابد بدون اینکه بگوید: هیچ کس. خداوند بی همتا، 
یکتا و یگانه است. اما اشعیا به سوال خود پاسخ می دهد و اشاره به پاسخی می کند که بسیاری 

از مردمان کهن با اعاملشان نشان می دادند، که خدا هامنند بت است )اشعیا ۴۰: ۱۹، ۲۰(. 
اشـعیا بـه ایـن مفهوم پاسـخ مـی دهد. در حال حـارض اسـتفاده از بت به عنوان تشـبیه به 
خـدا احمقانـه بـه نظـر می رسـد، اما فقـط برای اطمینـان از اینکه مـردم به این نکتـه پی برند، 
او در مـورد منحـرص بـه فـرد بـودن خـدا توضیحاتی ارائـه می دهد و اسـتداللی غیرقابل پاسـخ 

ارائـه مـی دهـد مبنـی بر اینکـه او خالق مقدس اسـت )اشـعیا ۴۰: ۲۱ تا ۲6(.

چگونــه آیــه ۲۷ طــرز برخــورد مــردم بــه پیــام اشــعیا را نشــان مــی دهــد؟  در چــه 
صورتــی، مــا هــم مــی توانیــم بــه خاطــر همــان طــرز نگــرش مقصــر باشــیم؟ 

۳۰ بهمن      پنجشنبه      

مشکل بت پرستی )اشعیا 4۰: 1۹، ۲۰(
بـت پرسـتی بـا جایگزیـن کـردن چیز دیگـری به جـای خداوند، رابطـه صمیمی و بـی نظیر 
بـا خداونـد را از بیـن مـی رود )خـروج ۲۰: ۴، ۵؛ بنابرایـن، انبیا به بت پرسـتی به عنـوان »زنای 

روحانـی« اشـاره مـی کنند )ارمیـا ۳: 6 تا ۹(. 



۸۰

اشـعیا 41: ۲۹ را بخوانیـد� اشـعیا بـت هـا را چگونـه توصیف می کند؟ آنچه را کـه او در اینجا 

دربـاره آنهـا مـی گویـد، چگونـه درک مـی کنیـد؟ چـرا ایـن توصیفـات در مـورد همـه بـت ها 

دقیـق و درسـت اسـت، بـدون در نظـر گرفن اینکـه آنها چه باشـند؟ 

 

مرشکان عهد کهن معتقد بودند که از طریق متثال ها و مناد ها، آنان موجودات قدرمتند 
الهی را پرستش می کنند. پرستش بتی که معرف و مناد خدای دیگری است، نقض اولین فرمان 
خداوند می باشد: »خدای دیگری را غیر از من پرستش نکن« )خروج ۲۰: ۳(. اما اگر وجود یک 
بت می خواهد تا مناد و بیانگر خدای حقیقی باشد، هامنطور که مجسمه گوساله طالیی بود 
)خروج ۳۲: ۴، ۵(، خداوند این عقیده را که چیزی شبیه او باشد رد می کند، زیرا که هیچکس 
منی داند چگونه او را ترسیم و تجسم کند )تثنیه ۴: ۱۵ تا ۱۹(، هیچ چیز منی تواند منایانگر 
شکوه و عظمت وجود بی همتا و یگانه او باشد. بنابراین، هر بتی که مناد خدای دیگری است 

و پرستش می شود، احکام اول و دوم خداوند را نقض می کند.
ایامنـداران نیـازی بـه بت برای پرسـتش ندارند، زیـرا آنان حضور الهـی او را در قلبهای خود 
حـس مـی کننـد و او در میـان آنان سـاکن اسـت. پرسـتش بـت به معنـای جایگزین کـردن او با 

چیـزی دیگـری و در نتیجـه انکار حضور واقعی اوسـت. 

امروزه، ما به عنوان کلیسا با چه نوع بت پرستی هایی روبرو هستیم؟ آیا امروزه بت پرستی 

بطرز زیرکانه ای در کلیسا پدیدار میشود؟ اگر چنین است، چگونه این مسئله رخ می دهد؟ 

 

»بسـیاری از کسـانی کـه خـود را مسـیحی مـی نامنـد، در خدمـت خدایـان دیگـری بـه غیر 
از پـروردگار یکتـا هسـتند. خالـق ما خواسـتار رسسـپردگی و وقـف کامل، و صمیامنه ما نسـبت 
بـه اوسـت، و مـی خواهـد کـه مـا اول تابـع او باشـیم. هـر چیـز دیگری کـه بخواهـد از محبت 
مـا نسـبت بـه او کـم کنـد و یـا مانـع خدمـت مـا بـه او شـود، در زندگـی مـا مبدل بـه بتی می 

شـود«. اِلـن جـی وایـت، کتاب مقـدس تفسـیری SDA، جلـد ۲، صفحـات ۱۰۱۲ و ۱۰۱۲. 
ما از روی دست نوشته های باستانی در می یابیم که بت پرستی بسیار فریبنده و مجذوب 
کننده بوده، زیرا در مورد مادیگرائی بوده است. مرشکان نیروهایی را تکریم می کنند که باور 
دارند باعث ترقی و پیرشفت و سعادمتندی آنان می شوند و با بکارگیری شیوه های عبادی می 

توانند با آنان ارتباط برقرار کنند. آیا این شیوه مذهبی برایتان آشنا نیست؟ 
درسـت قبـل از آمـدن دوبـاره خداونـد ، کـه راه خـود را پیام آشـتی نهایی ایلیا آمـاده کرده 
اسـت )مالکـی ۴( ، انتخـاب ماننـد هـامن ایام اشـعیا خواهد بود: آیا شـام خالق را می پرسـتید، 
یـا چیـزی دیگـری را پرسـتش مـی کنیـد )مکاشـفه ۱۳ ، ۱۴( ، زیـرا همـه مـا در پایـان، همیشـه 

چیزی را پرسـتش مـی کنیم.



۸1

۱ اسفند      جمعه      

تفکـری فراتـر:  از خانـم اِلـن جـی وایـت بخوانیـد، »هـان بنگریـد کـه خدای شـام می 
آیـد«، در انبیـا و پادشـاهان، صفحـات ۳۱۱ تـا ۳۲۱. 

»در ایـام اشـعیا، درک روحانـی بـرش بواسـطه عـدم درک خـدا تیـره و تـار بود. بـرای مدتها 
شـیطان انسـان را هدایـت مـی منـود تـا بـه آفریننده خود بـه عنوان مولـف گناه و رنـج و مرگ 
نـگاه کنـد. کسـانی کـه بواسـطه او فریـب خـورده بودنـد تصـور کردند کـه خدا خشـن و جبار 
اسـت. آنـان خداونـد را بـه عنـوان کسـی می دیدند کـه ناظر اعامل آنان اسـت تا آنهـا را تقبیح 
و محکـوم کنـد و او کسـی اسـت کـه متایلی به پذیـرش گناهکاران نـدارد، و دامئـا بدنبال عذری 
قانونـی مـی گـردد تا بـه آنان کمک نکند. قانـون محبت که از طریق آن ملکـوت حکمرانی می 
شـود توسـط فریبـکار اعظـم بد جلوه داده شـده اسـت، بـه عنوان مانعی برای شـادی انسـانها، 
و یوغـی گرانبـار از آنچـه کـه بایـد از پذیـرش آن بگریزنـد. شـیطان طـوری وامنود کـرده بود که 
احـکام خـدا چنان سـخت هسـتند که منی تـوان آنها را پیـروی کرد و مجازاتهـای رسپیچی بطور 

مسـتبدانه تعیـن گردیده اسـت« )اِلـن جی وایـت، انبیا و پادشـاهان صفحه ۳۱۱(. 

سواالتی برای بحث:

ــا  ــرا ب ــد� آن ــه کنی ــان خالص ــان خودت ــا بی ــا ۳1 را ب ــاب 4۰: 1۲ ت ــعیا ب ــام اش 1� پی
ــی از  ــدرن و حت ــد اکتشــافات علمــی م ــدرن بنویســید، مانن ــری تصــورات م بکارگی
ــد� و  ــر نشــان دهی ــم و شــگفت انگیزت ــا را عظی ــدرت خــدای م ــی ق ــاظ گرافیک لح

ــد�  ــتراک بگذاری ــه اش ــود را در کالس ب ــه کار خ خالص

۲� چگونــه توصیفــات اشــعیا در مــورد پایــداری و بقــای کالم خــدا در برابــر زندگــی 
ــرگ  ــرس از م ــورد ت ــما در م ــا ش ــا ۸(، ب ــعیا 4۰: ۶ ت ــان )اش ــکننده انس ــی و ش فان

ــرای شــما بازگــو مــی کنــد؟  ــد از رســتاخیز را ب ــه امی صحبــت مــی کنــد؟ چگون

۳� بــا توجــه بــه اشــعیا بــاب 4۰: 1۲ تــا ۳1، چگونــه یــک نفــر مــی توانــد از غــرور 
و تکبــر رهایــی یابــد؟ 

خالصـه:  خداونـد توسـط اشـعیا، برای کسـانی کـه متحمـل درد و رنج بودند پیام تسـلی 
و آرامـش فرسـتاد.  زحـامت و سـختیهای آنـان بـه پایـان خواهـد رسـید، و خداونـد بسـوی آنان 
بـاز خواهـد گشـت. آنـان بـه جای نـا امیدی و آشـفتگی ، مـی توانند به پـروردگار اعتـامد کنند 

تـا او قـدرت خلـق کننـده خویش را بـرای آنان بـکار بندد.
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داستانهای ایامنداران
۲ اسفند

گروه هفت نفره کوچک «صّیادان انسانها«
توسط اندرو مک ِچزنی، امور بشارتی ادونتیست

قدرت یک گروه کوچک چقدراست؟
شـبان کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم درشـامل رشقـی مکزیـک بـه اعضای 6۰ 
نفـره کلیسـا اعـالم کـرد کـه آنهـا بایـد بـرای بازدیـد در طـول هفتـه گـروه هـای 
کوچکی تشـکیل دهند. هرگروه باید اسـم، شـعار، هدف و رسود مخصوص داشـته 

باشـد. ایـن ایـده از مجمـع محلـی آمده اسـت.
چندیـن نوجـوان فـورا یـک گروه کوچک تشـکیل دادند و اسـم گروه را یوسـف 
گذاشـتند وشـعار گروهشـان »هامننـد یوسـف بـاش و چشـم انـدازی بـرای نجـات 
دیگـران داشـته باشـیم«. دیگـر نوجوانـان گروه هایی تشـکیل دادنـد و آن گروه ها 
را »شمشـیر ایـامن«، »صخـره«، »دوسـتان عیسـی« و »متحد در ایـامن« نام گذاری 
کردنـد. مدیـر بخـش امور بشـارتی کـودکان نیز خواسـت تـا گروهی تشـکیل دهد. 
او هفـت نفرکـودک بـه همـراه والدینشـان کـه در کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم 
نُِئـوو تامپیکـو واقـع در آلتامیـرا عبـادت مـی کردنـد را جمـع کـرد تـا در مـورد این 
ایـده صحبـت کننـد و مـادر مانوئـل هشـت سـاله پیشـنهاد داد تـا بـرای جلسـات 
هفتگی به خانه آنها بروند. گروه مذکور اسمشـان را »صیّادان انسـانها« گذاشـتند.

پانـزده کـودک بـرای جلسـه اول حارض شـدند؛ که این شـامل هشـت کـودک از 
خانـه هـای غیـر ادونتیسـتی می شـد که توسـط مدیر بخـش امور بشـارتی کودکان 
کـه نامـش السـا گالْـوان بود دعوت شـده بودند. بچه هـا نوبت به نوبت داسـتانی 
از کتـاب مقـدس را مـی خواندند. آنها همچنان رسود پرستشـی مـی خواندند و دعا 
مـی کردنـد. در آخر جلسـه طوالنی بچه ها شیرشـکالت داغ نوشـیدند و بسـکویت 

خوردند.
گـروه صیـادان انسـانها هـر هفتـه همدیگـر را مالقـات مـی کردنـد. بچـه هـا 
همچنیـن هـر مـاه بـه بازدیـد بیـامران یـک بیامرسـتان مـی رفتنـد و بـه همـراه 
بیـامران دعـا مـی کردنـد و کتـاب سـال کلیسـای ادونتیسـت را پخـش مـی کردنـد. 
بچـه هـا بـه آنـان نوشـیدنی داغ به همـراه نان که حـاوی پنیـر و لوبیا بـود دادند.

بچـه هـای گروه کـه بطور پایدار در هر هفته در جلسـات رشکت می جسـتند، 



۸۳

تصمیـم گرفتنـد تـا یـک کلـوپ ماجراجویـان را تشـکیل دهنـد. بعدهـا، بچـه های 
بزرگـر تـر کلـوپ پیشـاهنگان را ایجـاد کردند. بعـد از مدتی، بچه ها بـرای اعضای 
خانواده، دوسـتان و همسـایه ها  مطالعه کتاب مقدس را پیشـنهاد کردند. مانوئل 
بـا کمـک مـادرش، کتـاب مقـدس را بـه پدربزرگـش و عمویـش تعلیـم مـی داد. 
یکـروز، پدربـزرگ و عمـو اعـالم کردنـد که مـی خواهند بـه همراه بچه هـای دیگر 
بـه بیامرسـتان برونـد. طولـی نکشـید کـه آنهـا تعمیـد گرفتنـد. مانوئـل و مـادرش 
هـم اکنـون بـه پرسعمـوی ۸ سـاله اش کتـاب مقـدس را تعلیـم می دهند. بسـیاری 
از بچـه هـای دیگـر نیـز بـه همـراه یـک دوسـت ۸ سـاله و دو پرسعموهـای ۷ و ۹ 
سـاله کتـاب مقـدس را مطالعـه مـی کننـد، کـه شـامل ویکتـور ۱۲ سـاله و مـادرش 

هـم می شـود. 
گـروه »صیّـادان انسـانها« در اولیـن سـال خـود باعـث شـدند تـا دوازده نفـر 
تعمیـد بگیرنـد و بیـش از نصف بیسـت نفر در طی آن مدت تعمید گرفتند. شـبان 
۳۴ سـاله سـموئیل آلـوارادو )بـه همـراه مانوئـل و ویکتور در سـمت چـپ عکس( 
گفـت:» حرفهـای بسـیاری در مـورد قـدرت گـروه کوچـک بـرای گفن دارد. عیسـی 
خدمتـش را بـه همراه گروه کوچک دوازده نفره شـاگردان و کلیسـایامن رشوع کرد 

کـه بـرای جـالل خـدا فعالیت مـی کنند«.
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۲ – ۸ اسفند   درس نهم   

خدمت کردن و نجات دادن

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: اشعیا ۴۱، اشعیا ۴۲: ۱ تا ۷؛ اشعیا ۴۴: ۲6 تا ۴۵: 6؛ اشعیا ۴۹: ۱ تا ۱۲.

آیـه حفظـی: »این  اسـت  خدمتگـزار من  کـه  او را تقویت  می کنـم � این  اسـت  برگزیده  من  
کـه  از او خشـنودم � او را از روحـم  پـر می سـازم  تـا عدالـت  و انصـاف  را بـرای  قوم هـای  جهان  

بـه  ارمغان  آورد«� )اشـعیا 4۲: 1(�

بسـیاری از مـردم احسـاس مـی كننـد كـه چـه امتیـاز و سـعادت بزرگـی خواهنـد یافت اگر 
از وقایـع و صحنـه هـا و محـل زندگـی مسـیح بـر روی زمین دیـدار كنند و یا در مسـیری که او 
گام برداشـت، گام بردارنـد و بـه كنـاره دریاچه هائی كه عیسـی در آنجا تعلیم مـی داد، بنگرند 
یـا از تپـه هـا و دره هایـی كـه عیسـی بـر روی آنها به اسـراحت مـی پرداخت، دیـدن كنند. اما 
بـرای گام برداشـن در مسـیر عیسـی، الزم نیسـت بـه نارصه، كفرناحـوم و بیت عنیا سـفر كنیم. 
مـا مـی توانیـم ردپای مسـیح را در كنار بسـر مریضـان، در كلبه های محقر فقیـران و در كوچه 
هـای شـلوغ شـهرهای بـزرگ و در دلهـای نیازمنـد بـه تسـلی پیـدا كنیـم. بـا انجـام دادن آنچـه 
کـه مسـیح انجـام داد، قـادر خواهیـم بـود در مسـیر او گام برداریـم« )اِلـن جی وایـت، آرزوی 

اعصـار، صفحه 6۴۰(. 
اشـعیا در مـورد خـادم خداونـد و ماموریـت مشـابه او یعنـی رحمـت و شـفقت صحبـت 
مـی کنـد: »او نـِی خمیـده را نخواهـد شکسـت و چـراغ کم نـور را خاموش منی کنـد. او عدالت 
پایـدار بـرای همـه بـه ارمغـان خواهـد آورد......تو چشـامن کوران را بـاز می کنـی، و زندانیان را 

از سـیاه چال آزاد می سـازی« )اشـعیا ۴۲: ۳، ۷(. 
بیایید این هفته نگاهی به این خادم خداوند بیندازم. او کیست و  چه می کند؟ 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۹ اسفند – ۲۷ فوریه آماده شوید. 
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۳ اسفند      یکشنبه      

خدمتگزار قوم )اشعیا 41(

در اشـعیا بـاب 41: ۸ خداونـد از »ارسائیـل، بنـده ]یاخدمتگـزار[ من،« صحبت مـی کند، و در 

بـاب 4۲: 1 او »بنـده مـن« را معرفـی مـی کند� این خدمتگزار چه کسـی اسـت؟ 

 

آیـا ایـن ارسائیل/یعقـوب، جـد بنـی ارسائیـل اسـت؟ یـا ملـت ارسائیـل اسـت؟ آیـا مسـیح 
موعود/مسـیح، در عهـد جدیـد هـامن عیسـی اسـت؟ 

از طریـق اشـعیا بـاب ۴۱ تـا ۵۳، بـه دو نـوع مرجع به عنوان خدمتگزاران خدا اشـاره شـده 
اسـت. یـک خدمتگـزار »ارسائیـل« یـا »یعقـوب«  نامیده شـده، که در اشـعیا ۴۱: ۸؛ اشـعیا ۴۴: 
۱، ۲، ۲۱؛ اشـعیا ۴۵: ۴؛ اشـعیا ۴۸: ۲۰ می توانیم آنرا مشـاهده کنیم. از آنجایی که خداوند در 
حـال حـارض ارسائیل/یعقـوب را خطـاب مـی کند، مشـخص اسـت کـه او یعنی یعقـوب، معرف 
ملتـی اسـت کـه از نسـل او مـی باشـند. ایـن واقعیـِت رسـتگاری بـرای خدمتگـزار خـدا یعنـی 

یعقـوب زمانـی واقـع می شـود کـه او از بابل خارج شـود )اشـعیا ۴۸: ۲۰(.      
در مـوارد دیگـر، ماننـد اشـعیا ۴۲: ۱؛ اشـعیا ۵۰: ۱۰؛ اشـعیا ۵۲: ۱۳؛ اشـعیا ۵۳: ۱۱، بـه نـام 
خدمتگزار خدا اشـاره نشـده اسـت. هنگامیکه برای اولین بار در اشـعیا ۴۲: ۱ به او اشـاره می 
شـود، هویـت او فـورا آشـکار منـی شـود. بـا اینحـال، هنگامی که اشـعیا مشـخصات خـود را در 
آیـات بعـدی رشح مـی دهد، مشـخص می شـود کـه او فردی اسـت از قبایل یعقـوب )ارسائیل( 
را بـرای خداونـد احیـا مـی کند )اشـعیا ۴۹: ۵، 6( و گناهـکاران از روی ایثار و از خودگذشـتگی 
مـی میـرد )اشـعیا ۵۲: ۱۳ تـا ۵۳: ۱۲؛ همچنیـن نگاه کنید بـه اشـعیا ۴۹: ۵، 6(. بنابراین، او منی 
توانـد همچـون یـک قـوم باشـد. بنابرایـن، روشـن اسـت کـه اشـعیا از دو نـوع خدمتگـزار خدا 

صحبـت مـی کنـد. یکـی، منتسـب به گـروه )قوم( اسـت و دیگری یک شـخص اسـت. 

نقش خادم قوم چیست؟ اشعیا 41: ۸ تا ۲۰� 

 

خداونـد بـه ارسائیـل اطمینـان مـی دهد که هنـوز بنده ]خادم[ پـروردگار اسـت: »من  تو را 
از اقصـای  جهـان  فـرا خوانـدم  و گفتـم  کـه  تـو بنـده  من  هسـتی . مـن  تـو را برگزیـده ام  و ترکت  
نخواهـم  کـرد«  )اشـعیا ۴۱: ۹(. سـپس خداونـد یکـی از با شـکوه تریـن و برجسـته ترین وعده 
هـا در کتـاب مقـدس را بـه ارسائیـل مـی دهد: »نـرس، من با تو هسـتم! من خدای تو هسـتم! 
از هیـچ چیـز ترسـان مبـاش، مـن تـو را تقویـت می کنـم و بـه تـو کمـک خواهـم کـرد. مـن از 
تـو حامیـت می کنـم و تـو را نجـات خواهـم داد« )اشـعیا ۴۱: ۱۰(. در اینجـا و در آیـات بعدی 
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نشـان داده مـی شـود کـه یکـی از وظایـف اساسـی و اصلـی قـوم ارسائیـل، اعتـامد بـه خـدای 
حقیقـی بـرای نجـات آنهاسـت و نـه ماننـد سـایر قوم ها اعتـامد به خدایـان دیگر و متثـال آنان 

)هامنگونـه کـه آحـاز پادشـاه اعتامد نکـرد(، )اشـعیا ۴۱: ۷، ۲۱ تـا ۲۴، ۲۸، ۲۹(. 

توجــه کنیــد کــه چگونــه در اشــعیا بــاب 41: 14]بــه ترجمــه قدیمــی نــگاه کنیــد[، 
خداونــد قــوم اســرائیل را کــرم مــی نامــد� منظــور او چیســت؟ بــه کل متــن توجــه 
کنیــد تــا بــه پاســخ بهتــری برســید� ایــن چــه چیــزی را بایــد بــه مــا در مــورد نیــاز بــه 

اتــکا کامــل بــه خداونــد بیامــوزد؟  

۴ اسفند      دوشنبه      

خادم بی نام)اشعیا 4۲: 1 تا ۷(

نقـش و شـخصیت خـادم بـی نـام خداونـد چیسـت، یعنی کسـی کـه خداونـد او را برگزیده و 

روح خویـش را بـر او مـی گـذارد؟ اشـعیا 4۲: 1 تـا ۷�  

بهرین پاسخ و یا ترکیبی از آنها را انتخاب کنید:
۱. او عدالت را برای متام ملتها خواهد آورد.

۲. او اهداف خود را آرام و بی صدا، اما با پیروزی محقق می کند.
۳. او یک معلم است.

۴. او به عنوان عهدی بین مردم و خداست. 
۵. او چشامن کوران را باز و زندانیان را از سیاه چال آزاد می سازد.

6. همه موارد باال.

چگونـه نقـش و شـخصیت ایـن خـادم بـا »جوانـه ای از کنده درخت یسـی«، کـه روح خدا در 

او سـاکن اسـت، قابل مقایسـه می باشـد؟ )اشـعیا 11(� 

 

هامنطـور کـه در اشـعیا ۴۲ آمـده اسـت، حاکمی از نسـل داود کـه در اشـعیا ۱۱ هامهنگ 
بـا خداونـد عمـل مـی کنـد، بـرای مظلومـان عدالـت و رسـتگاری و همچنیـن حکمـت و دانش 
خـدا را بـه ارمغـان مـی آورد. ما دریافتیم که »شـاخه« و »ریشـه« یسـی، مسـیح موعود اسـت 
کـه فرزنـد الهـی اسـت کـه در اشـعیا ۹: 6، ۷ آمـده اسـت، کسـی کـه همچنین »بر ما سـلطنت 
خواهـد کـرد و »شـاهزاده صلـح و سـالمتی« خواهـد بـود. او بـر تخـت داود و بـر قلمـرو او 
حکمرانـی خواهـد کـرد، و آنـرا بـه انصـاف و عدالـت، از حـال تا به ابد اسـتوار خواهد سـاخت 
و پایـدار نـگاه خواهـد داشـت« )اشـعیا ۹: ۷(. خـادم در اشـعیا باب ۴۲، آشـکارا مسـیح اسـت. 



۸۷

چگونـه عهـد جدیـد خـادم نـام بـرده شـده در اشـعیا بـاب 4۲: 1 تـا ۷ را بـه عنـوان کسـی که 

عدالـت را برقـرار خواهـد کـرد، معرفـی مـی کنـد؟ متـی 1۲: 1۵ تـا ۲1�  

 

متی باب ۱۲ از اشـعیا باب ۴۲ الهام گرفته و آنرا با خدمت تسـکین و شـفای عیسـی، پرس 
محبـوب خداونـد مرتبـط مـی سـازد کسـی که خدا از وی خشـنود اسـت )اشـعیا ۴۲: ۱؛ متی ۳: 
۱6، ۱۷؛ متـی ۱۷: ۵(. ایـن کسـی اسـت کـه رسـالت او برقـراری مجـدد عهد و پیـامن میان خدا 

و قومـش می باشـد )اشـعیا ۴۲: 6؛ دانیال ۹: ۲۷(.   
عیسـی و شـاگردانش بـا رهایـی مـردم از غـم و انـدوه، جهـل و نادانـی نسـبت بـه خـدا، و 
اسـارت شـیطان، عدالـت را بـرای آنـان بـه ارمغـان آوردنـد )لوقـا ۱۰: ۱۹(. سـپس عیسـی بـرای 
اینکـه ایـن »عهـد جدیـد« را تائیـد کنـد بـرروی صلیـب جـان خـود را داد )متـی ۲6: ۲۸( و بـا 
رانـدن شـیطان عدالـت را بـرای جهـان آورد، بیگانـه ای کـه ایـن جهـان را غصـب کـرده بـود، 

»حاکـم ایـن جهـان«، بیـرون رانـده میشـود )یوحنـا ۱۲: ۳۱ تـا ۳۳(.

بــه اشــعیا 4۲: 1 تــا 4 نــگاه کنیــد کــه تصویــری از مســیح اســت� زمانــی را صــرف 
ــه  ــد� چــه ویژگــی هــای خاصــی از خدمــت او ب ــرروی زندگــی مســیح کنی تمرکــز ب
خوبــی ایــن نبــوت را تحقــق بخشــید؟ چــه درس هایــی را مــی توانیــم در مــورد نحــوه 

صحیــح خدمــت بــه دیگــران از آن یــاد بگیریــم؟ 

۵ اسفند      سه شنبه      

»مسیح موعود« پارسی )اشعیا 44: ۲۶ تا 4۵: ۶(

چه پیش بینی حیرت انگیزی در اشعیا 44: ۲۶ تا 4۵: ۶ آشکار می شود؟

 

خدمت اشعیا از سال ۷۴۵ ق. م. تا حدود سال 6۸۵ ق. م. بطول انجامید. اشعیا پس از اشاره به 
فاتحی در رشق و شامل)اشعیا ۴۱: ۲، ۳، ۲۵( و بیان این خرب خوب برای اورشلیم )اشعیا ۴۱: ۲۷(، او 
دقیقا کورش را با نام پیش گوئی و اقدامات او را ترشیح می کند. او از شامل و رشق بابل می آید و 
آنرا در سال ۵۳۹ ق. م. فتح می کند؛ او با آزاد کردن یهودیان از قید اسارت و تبعید بابل به خداوند 

خدمت می کند؛ و او اجازه بازسازی و احیا معبد را صادر کرد )به ِعزرا باب ۱ مراجعه کنید(.
نگاهـی بـه ایـن پیـش بینـی داشـته باشـید. از آنجـا که حـدودا صد و چهل و شـش سـال از 
زمـان مـرگ اشـعیا تـا سـقوط بابل فاصله اسـت، نبـوت او یک قـرن و نیم قبل از آن اسـت. این 
مـی توانـد ماننـد پیـش بینـی جورج واشـنگن در مورد مـردی بنام ژنـرال دوایت آیزنهاور باشـد 

کـه بـه رهایی اروپـا در سـال ۱۹۴۵ کمک کرد!   



۸۸

از آنجایـی کـه اقدامـات کـوروش بـه خوبـی از طریـق انـواع منابـع و شـواهد باسـتانی، از 
جملـه رشح وقایـع تاریخـی، و نقـل قول خودش در »منشـور کورش«، و کتـاب مقدس به اثبات 
رسـیده اسـت )دوم تواریـخ ۳6: ۲۲، ۲۳؛ ِعـزرا ۱؛ دانیـال ۵؛ دانیـال 6: ۲۸؛ دانیـال ۱۰: ۱(، و 
صحـت و دقـت نبـوت اشـعیا فراتر از آن اسـت که بخواهـد مورد تردید و بحث قـرار گیرد. این 
امـر ایـامن افـرادی را تاییـد مـی کند که اعتقـاد دارنـد، انبیا حقیقی پیـش بینی هـای دقیقی را 

از جانـب خـدا دریافـت مـی کننـد، و آنهـا از آینـده بسـیار زودتر با خرب هسـتند.    

چرا خدا از کوروش به عنوان مرد »مسح شده خود« نام می برد )اشعیا 4۵: 1(؟

 

کلمه عربی برای »مسح شده« در اینجا کلمه ای است که از آن کلمه مسیح گرفته شده 
است. در هر جایی دیگر از عهد عتیق این کلمه می تواند اشاره به، یک کاهن اعظم مسح 
شده )الویان ۴: ۳، ۵، ۱6؛ الویان 6: ۲۲(، یک پادشاه ارسائیلی مسح شده )اول سموئیل ۱6: 6؛ 
اول سموئیل ۲۴: 6، ۱۰؛ دوم سموئیل ۲۲: ۵۱(، یا مسیح موعود، یک پادشاه ایده ال و نجات 
دهنده از نسل داود در آینده )مزمور ۲: ۲؛ دانیال ۹: ۲۵، ۲6( باشد. از دیدگاه اشعیا، کورش 
پادشاهی در آینده بود که توسط خداوند فرستاده می شود تا قوم خود را نجات دهد. اما او 
یک مسیح غریب و غیر معمول بود، زیرا او غیر ارسائیلی بود. او کارهایی را انجام می داد که 
مسیح انجام می داد، مانند شکست دشمنان خدا و آزادی اسیران، اما او منی توانست یا منی 

تواند هامن مسیح موعود باشد، زیرا او از نسل داود نبود.
بـا پیـش بینـی در مـورد کـورش، خداونـد بـا نشـان دادن اینکـه تنهـا او از آینـده خـرب دارد، 
الوهیـت بـی نظیـر خـود را ثابـت می کند  )اشـعیا ۴۱: ۴، ۲۱ تـا ۲۳، ۲6 تا ۲۸؛ اشـعیا ۴۴: ۲6(. 
او همچنیـن در مـورد کـورش مـی گویـد: »گنجهـای نهـان در تاریکـی را به تو خواهم بخشـید، 
و خزائـن پنهـان در جایهـای مخفـی را از آِن تـو خواهـم سـاخت. تـا بدانی که من یهـوه، خدای 

ارسائیـل، هسـتم، کـه تو را بـه نام می خوانـم« )اشـعیا ۴۵: ۳(. 

در مورد برخی دیگر از نبوت های کتاب مقدس که محقق شده اند بیندیشید )مانند همه 
پادشاهی های کتاب دانیال باب ۲، به جز آخرین، دانیال باب ۷، یا در مورد دوران مسیح 

در دانیال باب ۹: ۲4 تا ۲۷(� این نبوت ها به هر کدام از ما چه نوع امیدی می دهند؟

6 اسفند      چهارشنبه      

امیدواری زودتر از موعد
این واقعیت که اشعیا دقیقا کورش را با نام پیش بینی می کند، باعث پریشانی خاطر و 
ناراحتی مردمی می شود که اعتقادی به نبوت انبیا از جانب خداوند ندارند. در مقابل، آنها 



۸۹

معتقد هستند که اشعیا باب ۴۰ تا 66 از سوی نبی دیگری نوشته است، یعنی »اشعیا دوم« 
که در زمان کوروش زندگی می کرده است. بنابراین ، کتاب اشعیای »به دو نیم شده«، به طور 

سنتی دچار هامن رسنوشتی شده که برای نبی اتفاق افتاده است )عربانیان ۱۱: ۳۷(. 
بـا ایـن وجـود، هیـچ سـند تاریخـی در مـورد وجود دومین »اشـعیا« در دسـت نیسـت. اگر 
او وجـود داشـته، ایـن مـی تواند عجیب باشـد کـه چرا کتاب مقـدس با آنکه پیـام او از اهمیت 
باالیـی برخـوردار اسـت و مهـارت او در خلـق ایـن اثـر ادبـی شـگفت انگیز اسـت، نامـی از او 
نـربده اسـت. حتـی در قدیمـی تریـن نسـخه کتاب مقـدس، و طومار اشـعیا از منطقـه قومران 
)محلـی در کرانـه باخـری و محـل دفـن طومـار هـا(، هیچ وقفـه ای بین اشـعیا ۳۹ و ۴۰ وجود 

نـدارد مبنـی بـر اینکه نویسـنده جدیدی نوشـن کتـاب را ادامه داده باشـد. 
در رسارس کتـاب اشـعیا در پیـام اصلـی تناقضـی وجـود نـدارد: به خـدای حقیقی، و مسـیح 
موعـود، و نـه هیـچ قـدرت دیگـری اعتـامد کنیـد. پژوهشـگران بـه درسـتی بـر تغییـر مترکـز از 
دوره آشـوریان در اشـعیا ۱–۳۹ بـه دوره بابلیـان در فصـل ۴۰ و بعـد تأکیـد مـی کننـد. امـا مـا 
دریافتیـم کـه اشـعیا بـاب ۱۳ و ۱۴ از قبـل، اسـارت بابـل را پیـش بینی کرده اند. درسـت اسـت 
کـه اشـعیا بـاب هـای ۱ تـا ۳۹ بـر »داوری« و اشـعیا بـاب هـای ۴۰ تـا 66 بـر »تسـلی« تاکیـد 
دارنـد. امـا در باب هـای قبلـی، آرامـش و تسـلی و اطمینان الهی نیـز به فراوانی وجـود دارد، و 
باب های بعدی، مانند اشـعیا ۴۲: ۱۸ تا ۲۵، اشـعیا ۴۳: ۲۲ تا ۲۸، و اشـعیا ۴۸: ۱ تا ۱۱، در باره 
داوری هـای خـدا در مـورد یهـودا بـه خاطـر ترک گفن او صحبـت می کننـد. در حقیقت، پیش 

بینـی هـای اشـعیا در مـورد تسـلی در آینـده حاکـی از وجـود رنج و سـختی در آینده اسـت.  

اگرچه این قوم به دلیل گناهان مردمش با مصیبت وحشتناکی روبرو شد، اما برخی از آنها امید 

خود را از دست ندادند� آنها به وعده های خدا، مانند آنچه در الویان باب ۲۶: 4۰ تا 4۵ آمده 

است، چسبیده و توکّل کردند� آیات فوق را با دقت بخوانید� خود را به جای آن عده از عربانیانی 

که پس از شکست قوم توسط بابل زنده بودند، بگذارید� چه امیدی در این آیات میتوان یافت؟

 

چــه اصــول روحانــی را در ایــن آیــات در الویــان مــی بینیــد؟ خداونــد در آنجــا بــه 
اســرائیل چــه می گویــد؟ چگونــه همیــن اصــل در زندگــی خــود مــا کار مــی کنــد؟ 

۷ اسفند      پنجشنبه      

خادِم احساس و رنج )اشعیا 4۹: 1 تا 1۲(

در اشعیا باب 4۹: 1 تا 1۲ چه کسی خادِم خداست؟ 

 



۹۰

خـدا قبـل از تولـد او را صـدا کـرده و نـام مـی بـرد، دهانـش را مانند شمشـیر مـی کند و از 
طریـق او جـالل مـی یابـد. خداونـد از خـادم اسـتفاده مـی کند تـا ملـت ارسائیل را بـه خویش 
بازگردانـد، تـا نـور نجـات بـرای همگان شـود، عهدی با آنـان برقرار کند و اسـیران را آزاد سـازد. 
بیـن ایـن توصیـف و رشح اشـعیا ۴۲، جایـی کـه خـادم را بـه عنـوان مسـیح شناسـایی کردیـم، 
همپوشـانی زیـادی وجـود دارد. درعهـد جدیـد در خصـوص دو بـار آمـدن، صفـات خـادم را 
در عیسـی مسـیح متجلـی مـی کند:متـی ۱: ۲۱، یوحنـا ۸: ۱۲؛ یوحنـا ۹: ۵؛ یوحنـا ۱۷: ۱ تـا ۵؛ 

مکاشـفه ۱: ۱6؛ مکاشـفه ۲: ۱6؛ مکاشـفه ۱۹: ۱۵. 

اگر این خادم مسیح است، چرا خدا او را »ارسائیل« می نامد؟ )اشعیا 4۹: ۳(�
پیـش از ایـن دریافتیـم کـه در ایـن بخـش از کتـاب اشـعیا، بنـده خـدا »ارساییل/یعقـوب« 
بـه یـک ملـت اشـاره دارد. امـا در اینجـا نـام »ارسائیل« )بدون اشـاره ای مشـابه بـا »یعقوب«( 
بـه وضـوح در مـورد خـادم بـه عنـوان یـک شـخص اشـاره مـی کنـد، کسـی کـه قـوم ارسائیل را 
بسـوی خـدا بـاز مـی گردانـد، )اشـعیا ۴۹: ۵(. بنـده بـه عنـوان یک شـخص، تجسـم شایسـته یا 
مناینـده ملتـی اسـت کـه عـدم صداقت و راسـتی آن ملت مانع اسـتفاده از نام »ارساییل« شـده 
اسـت )اشـعیا ۴۸: ۱(. آن خادم، تجسـمی ایده آل یا مناینده قومی شـده اسـت که شکسـت او 

اسـتفاده از نـام »ارسائیـل« را در معـرض خطـر قرار داده اسـت. 

چه عامل جدیدی در اینجا پدیدار می شود؟ )اشعیا ۴۹: ۴، ۷(. 
در اینجـا بـرای اولیـن بـار سـختی و مشـکلی کـه در کار بنـده خـدا وجـود دارد، اعـالم مـی 
شـود. وی بـا ابـراز تاسـف مـی گویـد: »اّما مـن  گفتم  کـه  عبث  زحمت  کشـیدم  و قـّوت  خود را 
بی فایـده  و باطـل  رصف  کـردم« )اشـعیا ۴۹: ۴(، همیـن ایـده در دانیـال ۹: ۲6 تکـرار می شـود: 
»و آن یگانـه مسـح شـده کشـته خواهـد شـد ولـی نـه برای خـودش«.   امـا کار من  بـرای  مردم  

بیهـوده  بـوده  و مـن  بی جهـت  نیـروی  خـود را بـرای  آنان  رصف  کـرده ام.  
جی. اَلِک موتایر مویر اینگونه موضوع را بررسی می کند: »بنابراین، اشعیا خادمی بود که با 
ذات انسانی واقعی نبوت می کرد، كه مانند ما تحت آزمایش قرار گرفته بود و ثابت كرده بود 
كه نویسنده و كامل كننده راه ایامن است، او که با ایامن واقعی و شخصی هنوز هم می تواند 
بگوید خدای من، وقتی که هیچ چیز دیگری به نظر ارزشمند منی رسد«. نبوت اشعیا: مقدمه 

و تفسیر )داونرز گرو، الینویز: انتشارات اینرت وارسیتی، ۱۹۹۳(، صفحه ۳۸۷.
اشعیا باب ۴۹: ۷ حیرت انگیز است. خادم »عمیقا توسط قوم های اسیر حاکامن مورد تحقیر 
و تنفر قرار می گیرد، اما خداوند می گوید: وقتی پادشاهان ببینند تو آزاد شده ای به احرام 
برخواهند خاست، شاهزادگان هم آنرا می بینند و به احرام خم شده تعظیم می کنند، زیرا 
خداوند بنده خود را برگزیده است و خدای قدوس ارساییل در وعده های خود امین است«.    

برگردید و به رسالت مسیح نگاه کنید� درست تا به آخر، آیا او دالیلی برای دلسرد 
با این وجود، او علی رغم همه مشکالت وفادار ماند� چه درسی می  شدن ندارد؟ 

توانیم بیاموزیم که ما هم با وجود مشکالت نا امید نشویم و وفادار باقی بمانیم؟
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۸ اسفند      جمعه      

تفکـری فراتـر: از نوشـته هـای الـن جـی وایـت، رشح شـفا و تعلیـم عیسـی  را از فصـل ۲6 
کتـاب آرزوی اعصـار بـا عنـوان »درکفرناحـوم« بخوانیـد، صفحـات ۲۵۲ تـا ۲6۱.  

بیان  در  هرگز  برشیت  منجی  است.  الزم  بسیار  خرد  و  تدبیر  جان ها،  تسخیر  کار  در   «
حقیقت ساکت مناند، بلکه او همیشه آنرا با محبت فاش کرد. در روابطش )رفتارش( با دیگران، 
همیشه او از بزرگرین تاکتیک یعنی مهربانی و دلواپسی استفاده کرد. او هرگز بی ادب و تند 
خو نبود، هرگز بدون دلیل از کلامت تند و خشن استفاده نکرد، هرگز درد و رنجی را متحمل 
با  و  ترس  از روی  او  نکرد.  نکوهش  را  انسان  او ضعفهای  نکرد.  نازکدل  و  جان های زودرنج 
ریاکاری، بی ایامنی و رشارت را محکوم نکرد، اما هامنطور که رشارت را مالمت و توبیخ می 
کرد، اشک در صدای او جاری و آشکار بود. او هرگز باعث نشد تا حقیقت مشقت بار و بی 
رحامنه باشد، اما عمیق ترین عطوفت و مهربانی که برش تا به حال به خود دیده را نسبت به 
او نشان داد. هر جانی از نظر او با ارزش بود. او با کرامت الهی آمد؛ با اینحال، با مهربانی و 
عطوفت و توجه به همه اعضای خانواده خدا فروتن شد. او در همه حال، جان هایی  را دید 

که رسالت او نجات آنان بود« )اِلن جی وایت، کارگران انجیل، صفحه ۱۱۷(.

سواالتی برای بحث: 
1� در کالس، دوبــاره آنچــه کــه خانــم اِلــن جــی وایــت در بــاال در مــورد چگونگــی 
خدمــت مســیح بــه دیگــران نوشــته اســت را بخوانیــد� در اینجــا ایــن اصــول را مــورد 
بحــث و گفتگــو قــرار دهیــد و ســپس در کالس بحــث و بررســی کنیــد کــه چگونــه 

کلیســای خــود شــما بــه خوبــی مــی توانــد منعکــس کننــده ایــن اصــول باشــد�   

۲� آیــا شــما »نــی خمیــده« یــا »چــراغ کــم نــور« )اشــعیا 4۲: ۳( را مــی شناســید؟ 
چگونــه مــی توانیــد بــه ایــن شــخص بــدون »شکســتن« و یــا »خامــوش شــدن« کمــک 
ــه  ــد؟ ب ــان دهی ــد نش ــه خداون ــراد را ب ــن اف ــد ای ــی توانی ــق م ــه طری ــد؟ از چ کنی

منظــور شــفا و کمــک، چــه مــی توانیــد بــه آنهــا بگوییــد کــه انجــام دهنــد؟  

۳� اســتدالل و بحــث در مــورد وجــود نویســندگان مختلــف بــرای کتــاب اشــعیا از 
ایــن فــرض ناشــی شــده اســت کــه مــردم نمــی تواننــد آینــده را همانطــور کــه اشــعیا 
دیــد، پیــش بینــی کننــد� مشــکل اساســی ایــن اســتدالل چیســت، و چــرا مــا بایــد بــه 

عنــوان مســیحیان ایــن فرضیــه را صریحــا رد کنیــم؟   

خالصـه: نجـات نیـاز به نجـات دهنـده دارد. قوم خادم خداوند می توانسـت توسـط دو 
نجـات دهنـده رسـتگار شـود: کـورش، کـه اسـیران را از تبعیـد بابـل آزاد مـی کند، و یـک خادم 
بـی نـام، کـه هویـت وی بـه عنوان مسـیح بتدریـج فاش می شـود. این خـادم عدالـت را برقرار 

مـی کنـد و جامعـه بازمانـدگان را بسـوی خدا باز مـی گرداند. 
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داستانهای ایامنداران
۹ اسفند

کلیسا در پارکینگ
توسط اندرو مک ِچزنی، امور بشارتی ادونتیست

لوئیـس ده سـاله بـه همـراه والدینـش بـه ال آپارتـادا، شـهری واقـع در بخـش 
شـاملی کشـور کلمبیـا کـه بـدون کلیسـای ادونتیسـت بـود، نقـل مـکان کردنـد. 

پـدر و مـادر لوئیـس خواهـان ایـن بودنـد کـه او در روز سـبت به کلیسـا برود. 
لوئیـس هـم خواهـان رفـن به کلیسـا بـود امـا نزدیکریـن کلیسـای ادونتیسـت در 
شـهری دور افتـاده بـود. شـبان ناحیه نظری داشـت و گفت:»شـام باید یک کلیسـا 

بـاز کنید.«
پـدر و مـادرش از ایـن ایـده خوششـان آمـد. لوئیـس نیـز از ایـن ایده خوشـش 
آمـد. امـا کجـا قـرار بـود مـردم جمـع شـوند و پرسـتش کننـد؟ خانـه شـان بـرای 

بازدیدکنندگانـی کـه تعدادشـان زیـاد مـی شـد بیـش از حـد کوچـک بـود.
پـدرش گفت:»چـرا از پارکینـگ اسـتفاده نکنیـم؟« نظـر خوبـی بـود. پارکینـگ 
بزرگـر از خانـه شـان بـود. بـه عالوه خالی بود چون ماشـین نداشـتند. پـدر لوئیس 
از او خواسـت تا دوسـتانش را از مدرسـه دعوت کند تا روز سـه شـنبه برای جلسـه 

یـک سـاعته بیایند.
لوئیـس بـه دوسـتانش گفـت: »بـه پارکینـگ خانـه مـا بیاییـد تـا چیـزی جالـب 
را بشـنوید و دور هـم غذایـی خـوب بخوریـم« آنهـا پاسـخ دادند:»البتـه! خواهیم 

آمد.«
سـی و هفـت نفـر از بچـه هـا بیـن سـنین ۵ و ۱۴ سـاله در اولیـن جلسـه سـه 
شـنبه حـارض شـدند. لوئیـس بـه بچه ها توضیـح داد که نگـه داشـن عهدها چقدر 
حائز اهمیت اسـت. او از برنامه از پیش تدارک شـده کلیسـا جهت خواندن نکات 
مثبـت بهـره بـرد. پـس از آن، مـادر لوئیس بـه آنها درسی به نـام آُرزکُن لِـْچ داد که 

با شـیر و برنج درسـت می شـد. 
لوئیـس از بچـه هـا دعـوت کـرد تـا هفتـه بعـد نیـز بیاینـد. شـصت و پنـج نفر 
آمدنـد. گاراژ بـه قدرکافـی بـزرگ نبود؛ بنابراین پس از سـه ماه پدرش از مسـوولین 
شـهرداری خواسـت تـا مـکان جدیـدی برایشـان تـدارک ببیننـد. شـهردار از اینکـه 
لوئیـس ایـده هـای مثبـت را بـه بچـه هـا مـی آموخت خرسـند بـود و گفت:»شـام 
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مـی توانیـد در سـالن قدیمـی شـهر جمـع شـوید«. بـا تعـداد بچـه هایی کـه آمده 
بودنـد پـدرش تصمیـم گرفـت تـا کلـوپ پیشـاهنگی و ماجراجویـان را ایجـاد کنـد. 
بـه عـالوه دو کلـوپ مذکـور در جلسـات هفتگـی لوئیـس نیـز رشکت مـی کردند و 

پیرشفـت خوبی داشـتند.
پـدرش یـک سـاختامن مروکـه را دیـد کـه بـه نظـر می رسـید کـه مـکان بهری 
بـرای جلسـات باشـد و از شـهرداری جـواز انتقال به آنجـا را گرفتند. شـهرداری هم 
یـک میلیـون پـزو بـرای نوسـازی مـکان داد. در یـک صبـح مـاه ژوئیه، تنهـا پس از 
چهـار مـاه کـه گـروه همدیگـر را در پارکینـگ مالقـات کـرده بودند، هفتـاد کودک 
و نوجـوان در مرکـز سـاختامن نـو سـازی شـده جمـع شـدند تـا اولیـن سـبت را بـه 
عبـادت بپردازنـد. لوئیس خوشـحال بود. بیشـر رشکـت کنندگان بچه هـا بودند که 

دعـوت شـده بودند.
امـروز، نـه مـاه پـس از اولیـن مالقـات در پارکینـگ مـی گـذرد، و ۸۰ کـودک 
و  بیسـت نوجـوان در سـاختامن مرکـزی در روز سـبت پرسـتش مـی کننـد. سـی 
و هشـت نفـر تعمیـد گرفتـه انـد. شـهری کـه لوئیـس در آن زندگـی مـی کنـد یـک 
کلیسـای ادونتیسـت دارد. لوئیـس گفت:»خیلـی خوشـحامل چـون چیزهـای جدیـد 
زیـادی آموختـم. فراتـر از اینهـا یـاد گرفتـم کـه مـی توانـم کـودکان را بـه سـوی  

عیسـی دعـوت کنـم«.
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۹ – ۱۵ اسفند   درس دهم   

انجام کاری غیر قابل تصور

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: اشـعیا ۵۰: ۴ تـا ۱۰؛ اشـعیا ۵۲: ۱۳ تـا ۵۳: ۱۲؛ اشـعیا ۵۳: ۳ تـا ۹؛ 
اشـعیا ۵۳: ۱۰ تـا ۱۲. 

آیـه حفظـی: »اّمـا به خاطـر گناهـان مـا، او مجـروح شـد و به خاطـر رشارتهـای مـا، او 
مـروب گردیـد� و به خاطـر دردی کـه او متحّمل شـد، شـفا یافتیـم و به خاطـر رضبه هایی که 

او تحّمـل کـرد، سـامل شـدیم« )اشـعیا ۵۳: ۵(� 

الف فوک، یک مسیحی چینی، به خاطر هموطنان خود که در معادن آمریکای جنوبی به 
بردگی کشیده شده بودند متاثر شده و دلش به درد آمد. او می خواست تا پیام امیدبخش 
انجیل را به آنان برساند، اما چگونه می توانست به آنان دسرسی پیدا کند؟ راه حل او این بود 
که خودش برای مدت ۵ سال خود را به عنوان برده بفروشد. او به دیمرارا رفت، جایی که او 

در معادن به کار طاقت فرسا پرداخت تا در مورد عیسی مسیح با همکاران خود حرف بزند. 
الف فـوک پـس از ایـن کـه باعـث شـد تـا ۲۰۰ نفر عیسـی مسـیح را بـه عنـوان منجی خود 

بپذیرنـد و از یـاس و نومیـدی نجـات یابند درگذشـت.
چنین ایثار شگفت انگیزی به خاطر سعادت دیگران! چه منونه ای!

بـا انجـام ایـن کار غیـر قابـل تصـور، یعنـی بـا فروتنی »به صـورت غـالم« در آمـد )فیلیپیان 
۲: ۷(، عیسـی، نیـز دسـت بـه کاری غیـر قابـل تصـور زد، تـا بـه شـام، مـن و متـام جهـان که در 

رساشـیبی گنـاه افتـاده و در آن غـرق شـده ایـم، دسـت یابد.
ایـن هفتـه خواهیـم دیـد کـه ایـن رویـداد باورنکردنـی صدهـا سـال پیـش از اینکـه اتفـاق 

بیافتـد، پیشـگویی شـده بـوده اسـت. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱6 اسفند – 6 مارچ آماده شوید. 
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۱۰ اسفند      یکشنبه      

آزمون حقیقت اشعیا )اشعیا ۵۰: 4-1۰(
اگـر اشـعیا فقـط قصـد نقـل کردن یـک رسی اطالعـات را داشـت، متـام جزئیـات مربوط به 
مسـیح موعـود را یکبـاره بیـان مـی کـرد. امـا بـه منظـور، تعلیـم، تشـویق و مواجهـه مخاطبان 
خـود بـا خـادم خداونـد، او قطعه ای با ارزش از نت های تکراری را به سـبک سـمفونیک ایجاد 
مـی کنـد. او پیـام خـدا را گام بـه گام آشـکار مـی کنـد تـا هر جنبـه را بتوانـد در رابطـه با بقیه 

تصویـر درک کـرد. اشـعیا هرنمنـدی اسـت کـه بوم نقاشـی او روح مخاطب اوسـت.      

اشـعیا بـاب ۵۰: 4 تـا 1۰ را بخوانیـد� خالصـه آنچـه کـه ایـن آیـات مـی گوینـد را بنویسـید� 

عیسـی را در ایـن آیـات چگونـه مـی بینیـد؟ 

 

مـا در اشـعیا ۴۹: ۷ فهمیدیـم کـه خـادم خـدا مـورد تحقیر و تنفـر و انزجار گرفتـه و »برده 
حاکـامن« مـی شـود، امـا » وقتی  پادشـاهان  تـو را ببینند، به  احـرام  تو از جای  خـود برخواهند 
خاسـت  و شـاهزادگان  بـه  تـو تعظیـم  خواهنـد کـرد«. مـا در اشـعیا ۵۰ مـی آموزیـم، دره بـرای 
معلم مهربانی که کالم او خسـتگان را توانایی می بخشـد، عمیق اسـت )اشـعیا ۵۰: ۴(. مسـیر 

اثبـات بـی گناهـی به شـکنجه جسـمی منتهی می شـود )اشـعیا ۵۰: 6(.
ایـن بـد رفتـاری و توهیـن و حقـارت بـرای فرهنـگ غربـی مـدرن بسـیار بـد و ناخوشـایند 
بـه نظـر مـی رسـد. امـا در فرهنـگ کهـن در خـاور نزدیـک، رشف و عـزت زندگـی و مـرگ هـر 
فـرد بـرای خانـواده و قبیلـه او بسـیار مهـم بـود. اگـر شـام به شـخصی ایـن چنین بـد رفتاری و 
توهینـی مـی کردیـد، بهـر بـود مراقـب جـان خود باشـد؛ چـون قربانی و یـا قبیلـه او در اولین 

فرصـت مقابـل بـه مثـل و انتقـام خواهنـد گرفت. 
داود پادشـاه بـه کشـور عمونیـان حملـه و آنـرا فتح کـرد )دوم سـموئیل ۱۰: ۱ تـا ۱۲(، زیرا 
فقـط عمونیـان »نیمـی از ریـش قاصـدان داود را تراشـیدند و لبـاس ایشـان را تا قسـمت باالی 
ران پـاره کردنـد و آنهـا را نیمـه برهنـه روانـه کردنـد« )دوم سـموئیل ۱۰: ۴(. اما در اشـعیا ۵۰، 
مـردم خـادم خـدا را مـورد رضب و شـتم قـرار مـی دهنـد، بطرز دردناکـی ریش او را مـی کنند، 
و آب دهـان بـرروی او مـی اندازنـد. آنچـه کـه ایـن اقدامـات را بـه یـک رویـداد بیـن املللـی و 
کهکشـانی تبدیـل مـی کنـد، اینسـت کـه قربانـِی پیـام آور، شـاه شـاهان اسـت. در حقیقت، با 
مقایسـه اشـعیا بـاب ۹: 6، ۷ و اشـعیا ۱۱: ۱ تـا ۱6 با سـایر آیات در خصوص»خـادم«، فهمیدیم 
کـه خـادم، پادشـاه، ناجـی مقتـدر و توانا اسـت! امـا او با متام قـدرت، عزت و عظمـت به دلیل 
غیـر قابـل تصـوری، خـودش را نجـات منـی دهـد! این بسـیار جـای شـگفتی دارد که مـردم این 
مسـئله را بـاور نکردنـد. هنگامیکه مسـیح بـرروی صلیب بود، رهربان او را مسـخره کردند:  »او 



۹۶

دیگـران را نجـات داد. اگـر ایـن مـرد مسـیح و برگزیده خداسـت، حـاال خودش را نجـات دهد« 
)لوقـا ۲۳: ۳۵(.  »حـاال از صلیـب پاییـن بیایـد و مـا به او ایـامن خواهیم آورد« )متـی ۲۷: ۴۲(. 

اینجا به  تا 1۰ را کامال بخوانید� اصول روحانی را بنویسید که در  اشعیا باب ۵: 4 
تصویر کشیده شده و باید آنها را در زندگی خود بکار ببندیم� با توجه به لیستی که 
نوشته اید، به خودتان نگاه کنید� در چه جنبه هایی از زندگیتان می توانستید بهتر 

عمل کنید؟ در صورت  دلسردی، آنرا برای بقیه هفته مطالعه کنید�

۱۱ اسفند      دوشنبه      

شعر خادم رنجدیده )اشعیا ۵۲: 1۳ تا ۵۳: 1۲(
اشعیا باب ۵۲: ۱۳ تا ۵۳: ۱۲، معروف به »شعر خادم رنجدیده«، اشتهار اشعیا را به عنوان 
»پیامرب انجیل« تائید می کند. در هامهنگی با برتری انجیل، جایگاه این شعر برتر از سایر ادبیات 
است. هرچند که کوتاه و حیرت انگیز است، اما هر عبارت مملو از معنای عمیقی است که نشان 

دهنده هدف اصلی تالش عظیم خداوند برای نجات نسل گمراه و غرق شده در گناه است.
ایـن »شـیِر« کالِم اشـعیا نیسـت. او مخاطبیـن خـود را با بسـط موضوع منتسـب به مسـیح 
موعـود از هـامن ابتـدای کتـاب خویـش آمـاده مـی کنـد. در ادامـه مسـیر کلـی زندگی مسـیح 
موعـود بـر روی زمیـن، نبـی داسـتان خـود را بـا لقـاح و تولد او رشوع مـی کند )اشـعیا ۷: ۱۴(، 
کـه هویـت او را بـه عنـوان پادشـاهی کـه از نسـل داود اسـت معرفـی مـی کند )اشـعیا ۹: 6 و 
۷(، کـه در کار احیـای ارسائیـل رشح داده شـده اسـت )اشـعیا ۱۱: ۱6-۱( و خدمـت آزادسـازی 
خامـوش از بـی عدالتـی و رنج )اشـعیا ۴۲: ۷-۱(. سـپس اشـعیا آشـکار می کند کـه منایش بزرگ 
مسـیح موعـود شـامل یـک منایش حـزن انگیز پیـش از رفعت یافن اسـت. )اشـعیا ۴۹: ۱ تا ۱۲؛ 
اشـعیا ۵۰: 6 تـا ۱۰(. اکنـون شـعِر خـادم رنجدیـده، عمق منایش حـزن انگیز را نشـان می دهد.

بـه قسـمتهای ذکـر شـده در پاراگـراف بـاال نـگاه کنیـد� آنچـه را کـه در مـورد مسـیح موعود، 

یعنـی عیسـی مـی گوینـد را مـرور کنیـد� چگونـه آنهـا کمـک مـی کننـد تـا مـا بـرای آنچه در 

اشـعیا بـاب هـای ۵۲، ۵۳ بیان می شـوند، آماده شـویم؟ یـا آیا آنها فقط آنچه را که در اشـعیا 

بـاب ۵۲ رخ داده اسـت را برجسـته تـر مـی کنند؟  

 

اشـعیا بـاب ۵۲: ۱۳ تـا ۵۳: ۱ شـعر را بـا بیـان پیش زمینـه ای حاوی تضادهـای حیرت انگیز 
معرفـی مـی کنـد: خـادم موفـق و کامیاب خواهد شـد و به مقامـی عالی و بلند دسـت خواهد 

یافـت، امـا ظاهـر او قابل شـناخت نیسـت. چه کسـی می تواند بـاور کند؟ 
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بـا پسـتی و خـواری دردنـاک او از خاسـتگاه خادمـی و ظاهـر معمولـی بـه غـم و انـدوه و 
طـرد او رشوع میشـود. اشـعیا در بابدرنـگ مـی کنـد تا رشح دهـد که رنج و عـذاب او در واقع 
مجـازات گناهـان مـا اسـت، کـه از جانـب مـا متحمـل میشـود تـا مـا شـفا یابیم. اشـعیا بـاب با 

خـواری آزار و سـتم بنـده بـی گنـاه تـا بـه قـرب ادامه مـی یابد. 
اشـعیا بـاب ۵۳: ۲، ۳  هبـوط دردناکـی را از مبـدأ و ظاهـر معمولـی خـادم تا غـم و طرد او 
آغـاز مـی کنـد. اشـعیا ۵۳: ۴ تـا 6 مکـث مـی کنـد تـا توضیح دهـد که رنـج او در واقـع بخاطر 
مجـازات ماسـت، کـه وی بـرای شـفای مـا تحمـل مـی کنـد. اشـعیا ۵۳: ۷ تـا ۹ هبوط خـادم بی 

گنـاه را بـه گـور ادامه مـی دهد.
در اشعیا باب ۵۳: ۱۰ تا ۱۲، خادم به اجر متعالی که در ابتدای شعر در اشعیا ۵۲: ۱۳ پیش بینی 
شده نائل می گردد با این دیدگاه که ایثار و از خودگذشتگی او برای نجات دیگران اراده و خواست 
خداست. »دره« در  اشعیا ۴۰: ۴  را با فیلیپیان ۲: ۵ تا ۱۱ مقایسه کنید، جایی که عیسی از شکل 
خدائی خود را تهی می کند تا شکل اسارت برشی را به خود بگیرد و با مرگ خود را حقیر و پست 
منوده و با حقارت ترین نوع مرگ می میرد: مرگ بر روی صلیب. بنابراین خداوند او را در حد اعلی 

متعالی ساخته تا هر کسی بتواند او را به عنوان خدا تایید مناید )با اشعیا ۴۹: ۷ مقایسه کنید(.

اشـــعیا ۵۲: 1۳ تـــا ۵۳: 1۲ را بخوانیـــد� هـــر آنچـــه را کـــه شـــعر مـــی گویـــد کـــه 
ـــن اقدامـــات  ـــد� بیندیشـــید کـــه ای ـــرای مـــا انجـــام داده اســـت یاداشـــت کنی مســـیح ب

ـــی دارد� ـــه معنائ ـــا چ ـــر م بخاط

۱۲ اسفند      سه شنبه      

چه کسی باور کرده است؟ )اشعیا ۵۲: 1۳ تا ۵۳: 1۲(
در اشعیا ۵۲: ۱۳ خادم خداوند به جایگاهی واال و رفیع می رسد، اما بدون هیچ اعالمی، آیه 
بعدی ظاهر او را چنان کریه و از شکل افتاده توصیف می کند که دیگر شبیه »بنی آدم« نبود. 
عهد جدید، عواملی را رشح می دهد که به ظاهر عیسی صدمه وارد منود، از جمله شالق، تاج 
خار، مصلوب کردن، اما مهمر از همه، تحمل گناهان نسل برش. گناه هرگز برای انسان طبیعی 

نبوده است. تحمل آن باعث شد تا »پرس انسان« غیرانسانی به نظر برسد. 
این حکایت را با داستان ایوب مقایسه کنید، که ناگهان او از مقام و ثروت و عزت و قدرت 
ُدَملهای دردناک خود را با تکه  به فقر و فالکت و بیامری نزول کرد و خاکسر نشین شد و 
سفالی خاراند )ایوب ۱، ۲(. این تغییر و دگرگونی در زندگی ایوب چنان بزرگ بود که حتی 
دوستان ایوب نیز در ابتدا او را نشناختند )ایوب ۲: ۱۲(. سوال این است: چرا ایوب متحمل این 
رنج و عذاب شد؟ چرا باید مسیح موعود متحمل رنج و عذاب می شد؟ سزاوار نبود که اینگونه 

بر رسشان بیاید. هر دو بی گناه بودند. پس چرا باید رنج می بردند؟
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آیـات امـروز را بطـور کامـل بخوانیـد و جاهایی را فرد بی گنـاه بخاطر گناهـکار رنج و عذاب 

مـی کشـد را یادداشـت کنیـد� در اینجـا چه پیـام مهمی برای ما نهفته اسـت؟ 

 

به سواالت موجود در اشعیا ۵۳: ۱ نگاه کنید. این سواالت بر باور به چیزهای باور نکردنی 
تاکید می ورزد )مقایسه کنید با یوحنا ۱۲: ۳۷ تا ۴۱( و به ما تذکر می دهد که به داستان ادامه 
دهیم. اما سواالت همچنین داللت بر فرجام خواهی دارند. در این زمینه، تشابه بین این دو 
سوال حاکی از دست یا قدرت رستگاری خداوند است )با اشعیا ۵۲: ۱۰ مقایسه کنید( که برای 
کسانی که به گزارش ایامن دارند آشکار گردیده است. آیا شام می خواهید قدرت نجات دهنده 

خداوند را تجربه کنید؟ پس به آنچه که برای شام اعالم شده ایامن داشته باشید.   

اشعیا ۵۳: ۶ را به دقت بخوانید� چه پیغام ویژه ای در اینجا وجود دارد؟ این آیه به شخص 
شما چه می گوید، که باید علیرغم گناهان و ناکامی های گذشته به شما امید دهد؟

۱۳ اسفند      چهارشنبه      

دست نیافتنی، ما هستیم )اشعیا ۵۳: ۳ تا ۹(
ماننـد یـک گیـاه آسـیب پذیـر کـه ظاهـراً ارزش خاصـی نـدارد و مطرود اسـت )اشـعیا ۵۳: 
۲ و ۳(- ایـن تصویـری اسـت کـه در اینجـا از خـادم رنـج کشـیده ارائـه شـده اسـت.  اشـعیا به 
رسعـت مـا را از طریـق جوانـی معصـوم و بـی گنـاه به پرتـگاه مرگ می رسـاند. حتی بـا وجود 
اطالعاتـی و پیشـینه ای کـه از قبـل به ما داده شـده اسـت، به یک معنا ما هنوز آماده نیسـتیم 
تـا بـا رسنوشـت خـادم مواجـه شـویم و آن را قبـول کنیـم. برعکس! اشـعیا به ما آموخته اسـت 
كـه كودكـی را كـه بـرای مـا بعنـوان بزرگرین شـاهزاده صلح و سـالمتی بـه دنیا آمده  اسـت را 

گرامـی داشـته باشـیم. دیگـران او را تحقیـر مـی کننـد، اما مـا می دانیم کـه او واقعاً کیسـت.
هامنطـور کـه شـخصی گفتـه اسـت: »مـا دشـمنی را مالقـات کـرده ایـم و آن مـا هسـتیم«. 
خـادم نخسـتین کسـی نیسـت کـه مـورد تحقیـر قـرار مـی گیـرد و طـرد مـی شـود، و یـا اولیـن 
انسـانی نیسـت کـه مـورد جفـا قـرار مـی گیـرد. هنگامـی کـه داود پادشـاه از دسـت پـرسش 
ابشـالوم مـی گریخـت او هـم یکـی از آن کسـانی بـود کـه در غـم و انـدوه بـود)دوم سـموئیل 
۱۵: ۳۰(. امـا مصیبتـی کـه توسـط ایـن خـادم تحمل شـد از خود او و ناشـی از گناهـان خود او 
نیسـت. او ایـن آالم را بـه خاطـر فـرد دیگـری نیـز متحمل منی شـود، بلکـه »خداوند گنـاه ما را 

بـه حسـاب او مـی آورد، و او بـه جـای مـا متحمـل آن مجـازات مـی شـود« )اشـعیا ۵۳: 6(. 
پاسخ به »چرا؟«، آزمون حقیقت یابی اشعیا است: به دلیل عشق و محبت خدا، مسیح او  
تصمیم می گیرد تا متحمل رنج و عذاب شود. اما چرا؟ اشعیا آخرین کار را انجام داد تا حقیقت 
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غیر قابل تصور را به امتام برساند: او به منظور دستیابی به انسان دست نیافتنی که محال به 
نظر می رسد، تصمیم می گیرد تا متحمل رنج شود، و آن انسان دست نیافتنی ما هستیم! 

کسـانی کـه درک منـی کننـد، اینگونـه می پندارند که خادم » از سـوی خدا مرضوب گشـته« 
)اشـعیا ۵۳: ۴(.  درسـت هامننـد دوسـتان ایـوب کـه تصـور کردنـد کـه گنـاه او بایـد موجـب 
رنـج و عـذاب او شـده باشـد، و درسـت هامننـد شـاگردان عیسـی کـه از او سـوال کردنـد: »ای 
اسـتاد، بـه علـت گنـاه چـه کسـی بـود که ایـن مـرد، نابینا بـه دنیا آمـد؟ خـود او گناهـکار بود 
یـا والدینـش؟« )یوحنـا ۹: ۲(، پـس کسـانی که عیسـی را برروی صلیـب دیدند، تصـور کردند او 
مرتکـب بدتریـن گناهـان شـده اسـت. آیا موسـی نگفـت: »آن که بـر دار آویخته شـود، ملعون 

خداسـت« )مقایسـه کنیـد تثنیـه ۲۱: ۲۳؛ را بـا اعـداد ۲۵: ۴(.  
بـا اینحـال، همـه اینهـا بر اسـاس خواسـت و اراده خداونـد بود )اشـعیا ۵۳: ۱۰(. چـرا؟ زیرا 
»مسـیح بـه خاطـر مـا ملعون شـد، تـا ما را از لعنـت رشیعت آزاد کنـد« )غالطیـان ۳: ۱۴(. زیرا 
خـدا »بـه خاطـر مـا، او را کـه مرتکـب هیج گناهی نشـده بـود گناهکار شـناخت، تا به وسـیله 

او مـا بـا هـم در برابـر خدا نیک شـمرده شـویم« )دوم قرنتیـان ۵: ۲۱(. 
»چه بهای ارزشمندی برای تاوان گناهان ما پرداخته شده است! به صلیب و به قربانی که 
برروی آن به دار کشیده شده است، بنگرید. به آن دستان بی گناه که با میخ ظلم سوراخ شده 
اند بنگرید. به پاهای او، که با کنده و زنجیر به درخت بسته شده اند بنگرید. مسیح بار سنگین 
گناهان ما را بر خود گرفت. و رنج و عذابی را که بهای سنگین آزادی و نجات ما بود را متحمل 

شد تا ما رستگار شویم« )اِلن جی وایت، فیض شگفت انگیز خدا، صفحه ۱۷۲(. 

سـنگینی، جـرم و مجـازات گنـاه کل جهـان، و مجـازات هـر گناهـی کـه توسـط هـر 
گناهـکاری انجـام گرفتـه بـود، بـه یکباره بـرروی صلیب  بر دوش عیسـی مسـیح قرار 
گرفـت، بـر روی شـانه او کـه تنها راه برای نجات ماسـت! این مطلـب در مورد منفور 
بـودن گنـاه و بهـای سـنگینی کـه بـه خاطـر تـاوان آن و نجات مـا پرداخت شـده، چه 
مـی گویـد؟ و در مـورد محبـت خداونـد و کاری کـه بـا پرداخـت آن بهـای ارزشـمند 

بـرای نجـات مـا انجـام داده اسـت، چه پیامـی برای مـا دارد؟  

۱۴ اسفند      پنجشنبه      

پیشکش جربان خسارت )کفاره()اشعیا ۵۳: 1۰ تا 1۲(

این به چه معناست که خادم زندگی خود را »قربانی گناه ساخت« )اشعیا ۵۳: 1۰(؟ 

 

کلمـه عـربی کـه به تقصیر/پیشـکش جربان خسـارت)کفاره( اشـاره دارد )الویـان ۵: ۱۴ تا 6: 
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۷، الویـان ۷: ۱ تـا ۷(، مـی توانـد بـه مفهـوم خطای عمدی فـردی بر علیه دیگران باشـد )الویان 
6: ۲، ۳(. چنین گناهانی که توسـط اشـعیا برشـمرده شـده اسـت )اشـعیا ۱ تا ۳؛ اشـعیا ۱۰: ۱، 
۲؛ اشـعیا ۵۴(. همچنیـن، گناهـکار بایـد قبـل از تقدیـم قربانـی آمـرزش گناهـان نـزد خداونـد، 
خطـای خـود را جـربان کـرده و آنچـه را کـه دزدیـده بـه اضافـه جریمـه آن بـه فـرد مورد سـتم 
واقـع شـده بـر گردانـد )الویـان 6: ۴ تا ۷؛ را با متی ۵: ۲۳، ۲۴ مقایسـه کنیـد(. در صورت قصور 
در امـور مربـوط بـه خداونـد، گناهـکار بایـد تـاوان خطـای او را بپـردازد تـا گنـاه او بخشـیده 

شـود )الویان ۵: ۱6(.
اکنـون مـی توانیـم اشـعیا بـاب ۴۰: ۲ را درک کنیـم، جایـی کـه خداونـد قـوم تبعیـد شـده 
خـود را بـا گفـن این مسـئله که تاوان گناهانش کامل پرداخت شـده اسـت، تسـلی می بخشـد. 
امـا بـرای بـاز پرداخـت فدیه گناهان، باید قربانی وجود داشـته باشـد. و در اینجا در اشـعیا 
بـاب ۵۳ آمـده اسـت: »خـادم خـدا در عـوض بـره ای به کشـتارگاه برده شـد )اشـعیا ۵۳: ۷( به 

خاطـر مردمـی کـه به گمراهی رفتـه بودند )اشـعیا ۵۳: 6(.   
اگرچه به ناحق کشته شد )اشعیا ۵۳: ۸ را با دانیال ۹: ۲6 مقایسه کنید( اما بطور کامل 
با پرداخت فدیه، شعله امید را برای ما روشن کرد، خادم از مرگ قیام کرد و از رسزمینی که 
تا  بخشید  او عمری طوالنی  به  و خداوند  بازگشت  یافن  تعالی  برای  نیست  آن  از  بازگشتی 

صاحب فرزندان بی شامر شود و اراده خداوند به دست او اجرا شود )اشعیا ۵۳: ۱۰ تا ۱۲(. 

به آیات ذیل نگاه کنید� چگونه هر کدام پیام مشابهی را که در اشعیا ۵۳ است، منعکس می کنند؟ 

مزمور۳۲: 1، ۲  

 

رومیان ۵: ۸  

 

غالطیان ۲: 1۶  

 

فیلیپان ۳: ۹  

 

عربانیان ۲: ۹  

 

اول پطرس ۲: ۲4  

 

اگــر کســی از شــما ســوال کنــد کــه مــژده نیکــوی اشــعیا ۵۲: 1۳ تــا ۵۳: 1۲ را در یــک 
پاراگــراف خالصــه کنیــد، چــه می نویســید؟   
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۱۵ اسفند      جمعه      

تفکری فراتر: »مسیح برروی صلیب متحمل گناهان ما را برروی جسم خود شد..... گناه 
چه باید باشد که هیچ موجود فانی منی تواند کفاره آن را بپردازد؟ لعنت و مجازات آن چه 
باید باشد که فقط خداوند می تواند تاوان آنرا بپردازد؟ صلیب عیسی مسیح شهادت می دهد 
و ثابت می کند که مجازات گناه، مرگ است ..... آه، آیا باید قدرتی فریبنده و نیرومند وجود 
داشته باشد که اخالقیات را در برابر او قرار دهد و از آنها به عنوان حربه ای بر علیه تاثیرات 

روح القدس استفاده کند؟« )اِلن جی وایت، فراخوانی ما از اعلی، صفحه ۴۴(.
»رشیعـت حکومـت خداونـد مـی بایسـتی بـا مـرگ پـرس یگانـه خداونـد بـرروی صلیـب 
برجسـته تـر و مـورد توجـه قـرار مـی گرفـت. مسـیح متحمـل گناهـان جهـان شـد. مـا فقـط از 
طریـق جسـم پوشـیدن و مـرگ پـرس یگانه خداوند شایسـته و عادل شـمرده می شـویم. او می 
توانسـت متحمـل رنـج مجازات ما بشـود، زیرا کـه او دارای الوهیت ابدی بود. او می توانسـت 
تحمـل کنـد، زیـرا در او هیـچ لکـه گنـاه و نافرمانی نبود. مسـیح بـه نیابت از انسـان در تحمل 
مجـازات گناه)مـرگ( پیـروز شـد. او حیـات ابدی ما را تضمیـن کرده اسـت، در حالیکه رشیعت 
]احـکام[ خـود را بـزرگ داشـت و آنـرا مکـرم سـاخت )اشـعیا ۴۲: ۲۱(«. اِلـن جـی وایـت، پیـام 

هـای برگزیـده، جلـد اول، صفحه ۳۰۲.

سواالتی برای بحث:

1� اشــعیا بــاب ۵۳: ۷ تــا ۹ اعمــاق دره ظلمــت و تاریکــی را نشــان مــی دهنــد: مــرگ 
و دفــن خــادم� چــه جنبــه هایــی از ایــن آیــات بــا پایــان زندگــی مســیح محقــق مــی 
شــوند؟ متــی ۲۶: ۵۷ تــا ۲۷: ۶۰؛ مرقــس 14: ۵۳ تــا 1۵: 4۶؛ لوقــا ۲۲: ۵4 تــا ۲۳: ۵۳؛ 

یوحنــا 1۸: 1۲ تــا 1۹: 4۲�   

ــن جــی وایــت در مــورد مــرگ مســیح و  ۲� بــه آخریــن نقــل قــول بــاال از خانــم اِل
تکریــم شــریعت نــگاه کنیــد� منظــور وی چیســت؟ چگونــه مرگ مســیح مانــدگاری و 

ابــدی بــودن شــریعت را بــرای مــا بــه اثبــات مــی رســاند؟  

خالصـه: بـا بیـان والدت، هویـت و کار رهایـی دهنده خدا، اشـعیا نهایتا اوج داسـتان غم 
انگیـز را بـا ایـن امیـد بیـان مـی کنـد: بـرای دسـتیابی، نجات و شـفای مـردم از دسـت رفته، از 

جملـه خـود مـا، خـادم خداونـد بطـور داوطلبانه رنـج و عذاب مـا را متحمل می شـود. 
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داستانهای ایامنداران
۱6 اسفند

نوشیدنی ُودکا برای مراسم عید پاک
توسط اندرو مک ِچزنی، امور بشارتی ادونتیست

رِسگئـی ُسـُکل کـه مهندس ارشـد در رشکت نوشـابه سـازی در شـامل قزاقسـتان 
بـود و از ایـده یکـی از همـکاران خوشـش آمد؛ ایـده او این بود کـه در وقت ناهار 
کـه زمـان اسـراحت هسـت مـردم بایـد جشـن عیدپـاک را بـا نوشـیدنی ُودکا، تخم 
مرغهـای نقاشـی شـده و کولیـچ کـه یک نان سـنتی مخصـوص عید پاک مسـیحیان 
ارتدکس بود جشـن گرفته شـود. بسـیاری از مردم در قزاقسـتان جشـن عید پاک را 

بـا ودکا، تخـم مـرغ و کولیـچ برگزار مـی کنند.
رسگئـی گفـت:»در کتـاب مقـدس در مـورد عید پاک چه نوشـته شـده اسـت؟« 

همـکارش ندانسـت چـه بگویـد. او هرگـز کتاب مقـدس را نخوانـده بود.
ُسـُکل بـه طـرف دفـرش دویـد و بـه همـراه یـک کتـاب مقـدس برگشـت. بـه 
همـراه معـاون هامهنـگ کننـده و چندیـن همـکاران دیگـر موفق نـــشدند متنی 
را بیابنـد کـه راجـع بـه عیـد پـاک بـه عنـوان جشـن قیـام عیسـی از مـردگان ذکـر 
شـده باشـد. امـا توانسـتند چندیـن مرجع در مـورد عیدپـاک یهودیان بیابنـد که در 
زبـان روسـی هـامن اسـم را بـه عنوان عید پـاک دارد: پاسـخا. تنها غذایـی که کتاب 
مقـدس ذکـر کـرده اسـت تـا در زمـان پاسـخا خورده شـود گوشـت بریان بـره یا بز 

بـا نـان فطیـر و سـبزیجات تلـخ مزه اسـت.
یکـی از همکارهـا پرسـید:»پس ودکا، تخـم مرغهـای نقاشـی شـده و کولیـچ 

کجاسـت؟«
رسگئـی لبخنـدی زد و ازگفتگوهـای آنـان خوشـش آمـد. آنهـا بـه طـرف عیسـی 

شـدند.  هدایت 
وقتـی رسگئـی در روزهـای اول بـه رشکـت پیوسـت همـکاران آشـکارا در مـورد 
کتـاب مقـدس حـرف منـی زدند. او واهمـه ای در این مورد نداشـت کـه اظهار کند 
کـه عضـو کلیسـای ادونتیسـت هـای روز هفتـم اسـت و در ایـن مـورد ذهنـش باز 
بـود؛ امـا همکارانـش فکر مـی کردند که ایامنش غیرعادی اسـت. آنهـا به همدیگر 

پـچ پـچ مـی کردند:»ایـن آدم فردی فرقه گراسـت«
رسگئـی بـه طعنـه هـای تحقیرآمیـز توجهـی نکـرد و بـرای حکمـت دعـا کـرد 
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تـا امیـدش را دربـاره بازگشـت عیسـی بـه اشـراک بگـذارد. او از خـود پرسـید کـه 
چگونـه مـی توانـد در مـورد ایـن موضـوع چیـزی بگوید. سـپس بـه یـادش آمد که 
هـر یـک از همکارانـش تاریـخ تولـدی دارنـد. او در روز تولـد آنهـا کتـاب های الن 
جـی وایـت؛ نـربد عظیـم وگام هایـی بـه سـوی مسـیح را به عنـوان هدیـه تولد می 
داد. آنهـا کتابهـا را خواندنـد و در زمـان رصف ناهـار سواالتشـان را مـی پرسـیدند.

وقتـی کلیسـای ادونتیسـت محلـی »مرکـز تاثیرگـذاری شـهری« را افتتـاح کرد و 
آگهـی کـرد کـه در محوطـه آن ماسـاژ رایـگان خواهـد بـود، رسگئـی از همکارانـش 
دعـوت منـود تـا ثبـت نـام کننـد. سـه نفـر خانـم آمدنـد و قبـل از رشوع جلسـه او  
بـه آنهـا مـکان مقـدس، سـالن کوچک و اتـاق بچه هـا را نشـان داد. همکارانش به 
خاطـر برنامـه ده روزه ماسـاژ رایـگان کـه در کلیسـای ادونتیسـت دریافـت منـوده 
بودنـد از خـدا سپاسـگزاری کردنـد. یکی از آنها در زمان ناهار از رسگئی پرسـید:»ما 
فکـر کردیـم تـو بـه فرقـه ای تعلـق داری امـا بعدهـا معلـوم شـد کـه ایـن یـک 

کلیساسـت— یـک کلیسـای خوب«.
رسگئـی گفـت کـه اصـال ایـن احسـاس را نـدارد کـه بـرای به مشـارکت گـذاردن 
عیسـی کار بشـارتی انجـام داده باشـد. او گفت:»فکـر منـی کنـم کار بـه خصوصـی 

کـرده باشـم. ایـن کاری اسـت کـه از دسـتم مـی آمد«.

بخشـی از هدایـای سـیزدهمین سـبت بـه بازگشـایی اولیـن مدرسـه ابتدایـی 
ادونیسـت روزهفتـم در شـهرزادگاه رسگئـی ُسـُکل بـه نـام پاْولـودار در قزاقسـتان 

کمـک مـی کند.
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۱6 – ۲۲ اسفند   درس یازدهم   

اجر محبت

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اشـعیا ۵۵: ۱ تـا ۷؛ اشـعیا ۵۵: 6 تـا ۱۳؛ اشـعیا ۵۸: ۱ تـا ۱۲؛ اشـعیا 

 .۱۴ ،۱۳ :۵۸

آیه حفظی: »اگر متامی هّم خود را وقف گرسنگان کنی و جان ستمدیدگان را سیر سازی، آنگاه 
نور تو در تاریکی خواهد درخشید و شِب تو همچون نیمروز روشن خواهد بود« )اشعیا ۵۸: 1۰(�

یـک مـداح یهـودی )رهرب پرسـتش( و همرسش که در ایالت نرباسـکا در شـهر لینکن زندگی 
مـی کردنـد، پیامهـای تلفنـی تهدید آمیز و همـراه با فحاشـی دریافت کردند. آنهـا فهمیدند که 
ایـن متاس هـا از سـوی رهـرب یـک گـروه یهودسـتیز بنـام کوکلوکـس کالن اسـت. آنهـا با دانسـن 
هویـت وی مـی توانسـتند او را بـه پلیـس معرفـی کننـد. امـا آنهـا تصمیـم گرفتنـد تـا بـا ایـن 
مسـئله بـا یـک رویکـرد رادیـکال تـری برخـورد کننـد. وقتـی فهمیدنـد او معلـول اسـت، آنها با 
تهیـه خوراکـی بـه در خانـه او رفتنـد! او کامـال در برابـر ایـن حرکـت آنـان مـات و متحیر شـد. 
نفـرت او مجـذوب محبـت آنان شـد. ایـن زوج بطور مرتب بـه مالقات او ادامـه دادند و رابطه 

دوسـتی آنـان بیشـر شـد. او حتـی فکر کـرد که یهودی شـود!
»آیـا روزه ای کـه مـن می پسـندم ایـن نیسـت کـه زنجیـر بی عدالتـی را بگشـایی، و بندهای 
یـوغ را بـاز کنـی؟ مظلومـان را آزاد سـازی، و هـر یـوغ را بشـکنی؟ که نـان خود را با گرسـنگان 
قسـمت کنـی و فقیـراِن بی خامنـان را به خانۀ خویـش آوری؟ و .....« )اشـعیا ۵۸: 6، ۷(. از قضا، 
ایـن زوج در شـهر لینکـن بـا ادامـه روزه داری و تقسـیم خـوراک خود با سـتمگر گرسـنه ای، او 

را از زنجیـره هـای غـرور و تعصـب بی انصافـی آزاد کردند!  
بیائیـد تـا در مـورد ایـن اصـل مهـم روحانـی که توسـط اشـعیا نبی رشح داده شـده اسـت، 

بیاموزیم.  بیشـر 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۳ اسفند – ۱۳ مارس آماده شوید. 
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۱۷ اسفند      یکشنبه      

خرید چیزی به رایگان؟ )اشعیا ۵۵: 1 تا ۷(

ایـن آیـه را بخوانیـد: »ای متـام تشـنگان بیایید، آب اینجاسـت! ای متام کسـانی که پـول ندارید 

بیاییـد، غلّـه بخریـد و بخوریـد! بیاییـد، شـیر و رشاب را بـه رایـگان بخریـد!« )اشـعیا ۵۵: 1(� 

چـه تناقضـی در ایـن آیه وجـود دارد؟   

 

فـرض کنیـد، شـام خوراکـی را تهیـه کـرده ایـد و در خیابانـی در یـک شـهر بـزرگ ایسـتاده 
ایـد و بـه گرسـنگان و بـی خامنانـان در آنجـا اعـالم می کنید: »ای، شـام کـه پول نداریـد، بیائید 

بخریـد و بخوریـد!«، امـا اگـر آنـان پـول نداشـته باشـند چگونـه مـی توانند خریـد کنند؟  
امـا اگـر ایـن کلـامت را اضافـه کنیـد، هامنطـور کـه اشـعیا کـرد: »بـه رایـگان و بـدون پول 
و بـدون بهـا« بخریـد )اشـعیا ۵۵: ۱( ، نکتـه واضـح تـر مـی شـود. اشـعیا از مـردم مـی خواهد 
کـه ایـن بخشـش و رحمـت )اشـعیا ۵۵: ۷( را بـه ریـگان بپذیرند. با اینحـال، کلمه خریـد تاکید 
مـی کنـد کـه آنچـه خداونـد بـرای رفـع نیازها و خواسـته هـای آنـان هدیه مـی کنـد، گرانبها و 
ارزشـمند اسـت؛ بنابرایـن، دریافـت آن نیـاز بـه معاملـه )معاوضـه بـا چیـزی گرانبهـا( مرشوط 
اسـت. خداونـد بـه رایـگان هدیـه بخشـش را در قالـب یـک عهـد بـرای بازگردانـدن مردمـش 
هدیـه مـی کنـد، امـا نـه بـه دلیـل اینکـه بـرای او مجانـی و بـی ارزش  بـوده اسـت: او آن را با 
پرداخـت خـون گرانبهـای خـادم خـود خریـداری کرد. اگرچـه برای قـوم او به رایگان اسـت، اما 

خـود او هزینـه ای حیـرت انگیـز و گرانبهـا برایـش پرداخته اسـت. 

بهای نجات ما چه بود؟ نگاه کنید به اول پطرس 1: 1۸، 1۹� 

 

چگونـه مـی تـوان رویکـرد اشـعیا در خصـوص رسـتگاری را بـا عهـد جدیـد مقایسـه کـرد؟ 

�۹  ،۸  :۲ افسیسـیان 

 

اشـعیا انجیـل یـا خـرب خـوش رسـتگاری را در عهـد عتیـق خالصـه مـی کنـد، هامنگونـه کـه 
انجیـل در عهـد جدیـد خالصـه شـده اسـت. هیـچ رسـتگاری »عهـد قدیـم« از طریـق اعـامل 
انسـان وجـود نداشـت کـه جایگزیـن نجات »عهـد جدید« از طریق فیض شـده باشـد. از زمانی 
کـه خداونـد بـه آدم و حـوا وعـده داد کـه رهایـی دهنـده ای بـرای آنـان وجود خواهد داشـت 
)پیدایـش ۳: ۱۵(، فقـط یـک راه بـرای رسـتگاری وجود داشـته اسـت: به سـبب فیض خـدا و از 
راه ایـامن )افسیسـان ۲: ۸(؛ »زیـرا مـزدی كـه گنـاه می دهـد موت اسـت، اّما خدا به کسـانی که 
بـا خداوند ما، مسـیح عیسـی متّحد هسـتند، بـه رايگان حیات جـاودان می بخشـد« )رومیان 6: 
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۲۳(. از گیلگمـش باسـتان، کـه بـا انجـام کارهـای قهرمانانـه بـی مثر در پـی زندگی ابـدی بودند 
تـا بازیگـران مـدرن کـه به تناسـخ )حلـول روح بعـد از مرگ در جسـم دیگری( معتقد هسـتند، 
مـردم همـه راههـای مختلـف را بـرای نجـات و رسـتگاری آزمـوده انـد، امـا همـه بی مثـر بوده 
انـد. بـه همیـن دلیـل اسـت که آنهـا باید در مورد عیسـی مسـیح و آنچـه که او بـرروی صلیب 

بـرای آنـان انجام داده اسـت آگاهـی یابند.     

ــم در  ــم کــه بتوانی ــی انجــام دهی ــم عمل ــرا مــا نمــی توانی ــگان اســت زی نجــات رای
مقابــل آنــرا بدســت آوریــم� اعمــال مــا هرگــز نمــی توانــد بــه انــدازه کافــی خــوب 
باشــد کــه بتواننــد مــا را نجــات دهنــد� بــا اینحــال، همزمــان، ایــن نجــات مــی توانــد 
بــه بهــای همــه چیــزی کــه مــا داریــم بــرای مــا تمــام شــود� ایــن بــه چــه معناســت؟ 

نــگاه کنیــد بــه متــی 1۰: ۳۹؛ لوقــا ۹: ۲۳، 14: ۲۶؛ فیلیپیــان ۳: ۸� 

۱۸ اسفند      دوشنبه      

افکار و راه های برتر )اشعیا ۵۵: ۶ تا 1۳(

چـرا خداونـد مـی گویـد افـکار و راههای او از ما برتر اسـت، »هـامن اندازه که آسـامن بلندتر 

از زمین اسـت« )اشـعیا ۵۵: ۸، ۹(؟ این به چه معناسـت؟ 

 

تردیدی نیست، خدایی که عاملی را خلق کرده است که حتی بعضی از ساده ترین مخلوقات 
آن دارای ارساری هستند که برای ذهن ما قادر به درک نیستند، پروردگاری است که راه های او 
فراتر از آن چیزی است که ما بتوانیم آنرا درک کنیم. بنابراین، علم و آگاهی به برتری بیکران او 

باید این امر را برای ما آسان تر کند که با فروتنی کمک او را بطلبیم )اشعیا ۵۷: ۱۵(. 

اشعیا ۵۵: ۶ تا ۹ را بخوانید� زمینه ای که در آن خداوند می گوید راه ها و افکار او برتر از آنچه 

که ما بتوانیم تصور کنیم است، چیست؟ او چه می گوید که درک آن برای ما بسیار سخت است؟

 

در میـان متـام ارسار بزرگـی کـه در جهان وجود دارد، بی شـک نقشـه نجـات بزرگرین آنان 
اسـت، رمـز و رازی کـه به سـختی می توانیم درک کنیـم )نگاه کنید به افسسـیان 6: ۱۹(. اینکه 
خالـق جهـان کوشـید تـا جسـم انسـانی بپوشـد، و متحمل زندگی پـر از زحمت و رنج و سـختی 
بشـود، فقـط بـه خاطـر اینکـه جـان خـود را برای مـا فدا کنـد، قربانـی گناه شـود، تـا او بتواند 
مـا را ببخشـد و رحمـت خـود را بـه مـا نشـان دهد، حقیقتی اسـت کـه قلب مخلوقـات خدا را 

بـرای همـه دوران تـا به ابدیت بـه لـرزه در خواهد آورد.    
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»رسـتگاری موضوعـی اسـت کـه فرشـتگان آرزوی درک آن را دارند؛ علـم و آهنگ نجات در 
رسارس دوران سـکونت در ابدیـت پیوسـته بـر جـا خواهـد بـود. آیا اکنـون این امـر ارزش تفکر 

و مطالعـه دقیـق را ندارد؟....
»ایـن موضـوع ابـدی و مانـدگار اسـت. مطالعـه جسـم پوشـیدن مسـیح، قربانـی شـدن او 
بـرای پرداخـت کفـاره گنـاه، و کار شـفاعت او ذهن شـاگرد کوشـا را تا ابد به خود مشـغول می 
سـازد؛ و بـا نـگاه بـه ملکـوت و ابدیـت آن، فریـاد خواهـد زد، »بـه یقین کـه راز دینـداری بس 

عظیـم اسـت«، اِلـن جـی وایـت، زندگی امـروز من، صفحـه ۳6«. 

به کارهای ناپسندی که انجام داده اید نگاه کنید: افرادی را که رنجانیده اید، سخنان 
ناشایسته ای را که گفته اید، شیوه هایی که با آن دیگران را نا امید کرده اید، و حتی 
به خودتان بدی کرده اید� با این وجود، از طریق عیسی مسیح می توانید بخشیده 
شوید و در حضور خداوند بایستید، هم اکنون، از دیدگاه خداوند شما کامل و عادل 

شمرده می شوید� اگر این یک راز نیست، پس چیست؟ 

۱۹ اسفند      سه شنبه      

دوستان روزه دار )اشعیا ۵۸: 1 تا ۸(

»روزه« که در اشعیا باب ۵۸: ۳ به آن اشاره می شود، چیست؟

 

ایـن روزه بایـد روزه روز کفـاره باشـد، تنهـا روزه ای کـه خداونـد فرمـان داد تـا گرفته شـود 
)الویـان ۱6: ۲۹، ۳۱؛ الویـان ۲۳: ۲۷ تـا ۳۲(. ایـن مسـئله در اشـعیا باب ۵۸: ۳ با عبارت مشـابه 
ای یعنـی »خـود را ریاضـت مـی دهیـم« تاییـد شـده اسـت، کـه از اصطالحاتی که الویـان بکار 
مـی برنـد پیـروی مـی کنـد. ریاضت/رنجانـدن خود اشـاره به اشـکال مختلف از خودگذشـتگی، 

شـامل روزه داری مـی شـود )مالحظـه کنید، مزمـور ۳۵: ۱۳؛ دانیـال ۱۰: ۲، ۳، ۱۲(.   
بـرای برگـزاری روز کفـاره خداونـد فرمـان مـی دهـد کـه: »آواز خـود را همچـون کرّنـا بلند 
کنید! )اشـعیا ۵۸: ۱(. این کرنا یا شـیپور از شـاخ قوچ درسـت شـده بود که شـوفار نامیده می 
شـد کـه در یادبـود یـا یـادآوری ده روز قبـل از روز کفـاره بـر آن دمیـده مـی شـد )الویـان ۲۳: 
۲۴(. عـالوه بـر ایـن، سـال پنجاهـم، در روز کفـاره، اعـالم رشوع سـال آزادی یوبیـل بود و سـال 
آزادی همه سـاکنان رسزمین اعالم می شـد )الویان ۲۵: ۹، ۱۰؛ مقایسـه شـود با اشـعیا ۲۷: ۱۳(.         

اشـعیا بـاب ۵۸: ۳ تـا ۷ را بخوانیـد� خداونـد از آنـان چـه شـکایتی دارد؟ چه ایـرادی در »روزه 

داری« آنـان وجود داشـت؟ 
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به نظر می رسد که مردم انتظار داشتند تا خداوند برای »تقوی« از آنان تقدیر کند. البته، 
مردم در جهت خالف حرکت می کردند. انجام مراسم قربانی در روز کفاره برای ابراز قدردانی 
برای  به حضور خداوند  اعظم  بود، در روزی که کاهن  پروردگار  به  آنان نسبت  و وفاوداری 
پاکسازی گناهان میرفت و از این طریق گناهان آنان که از پیش از سوی خداوند بخشیده شده 
بود، پاک می شد )الویان ۱6؛ با باب ۴ مقایسه کنید(. اعامل آنان می بایستی به منظور قدردانی 
و سپاس از خداوندی که آنها را در روز داوری نجات داده است، انجام می شد، نه به منظور 
کسب رضایت خداوند به خاطر »تقوا« و »رسسپردگی« آنها. از این گذشته، این گناهان مردم 
بود که خیمه عبادت یا حرم مطهر خداوند را آلوده کرده بود. گناه باید بوسیله خون ریخته 

شده قربانی به خاطر آنچه که آنها انجام داده بودند، پاک شود.

ــا  ــن صرف ــاوت بی ــد، تف ــاره دارن ــه آن اش ــات ب ــن آی ــه ای ــی ک ــی از دروس مهم یک
ــن  ــا متوجــه ای ــه م ــودن اســت� چگون ــرو واقعــی مســیح ب ــا پی ــودن و ی ــی ب مذهب
تفــاوت مــی شــویم؟ چگونــه مــا، بــه عنــوان یــک فــرد مســتقل، بــا همــان خطراتــی 
ــن  ــاد دارد، آئی ــه اعتق ــتیم، ک ــرو هس ــت، روب ــده اس ــان داده ش ــا نش ــه در اینج ک
هــای مذهبــی مــا بــه نوعــی تشــریفات مذهبــی هســتند کــه مــا واقعــا خداونــد را 

ــم؟    ــروی مــی کنی همانطــور کــه او از مــا مــی خواهــد پی

۲۰ اسفند      چهارشنبه      

روزه به جهت نزاع و مخاصمه )اشعیا ۵۸: 1 تا 1۲( 
ده روز پـس از اینکـه بـر شـیپورها دمیـده شـد بـه قـوم خـدا یادآوری شـد که خـدا در روز 
کفـاره بـه عنوان پادشـاه آنان اعالم شـده و آنـان باید از طریـق خودانکاری و فروتنـُی وفاداری 
خـود را بـه خداونـد بـه عنوان پادشاهشـان اعـالم منایند، لیکن نبـی رس خود را بر افراشـته و با 

صدایـی ماننـد شـیپور اعـالم کـرد کـه آنان بر ضـد او طغیان ورزیـده اند )اشـعیا ۵۸: ۱(. 

اشعیا باب ۵۸: ۶ تا 1۲ را کامال بخوانید� چه اعاملی از نظر خداوند اعامل واقعی پرهیزگاری و 

خودانکاری محسوب می شوند؟ گذشته از اینها، کدام کار سخت تر است، اجتناب از خوردن 

چند وعده غذایی  یا رصف وقت و پول خود برای خوراک دادن به بی خامنان ها در شهرتان؟ 

چه اصلی در پس این اعامل وجود دارد؟ چگونه این اعامل متضمن مذهب حقیقی هستند؟      

 

هرکسی می تواند متدین باشد؛ هرکسی میتواند مراسم مذهبی، حتی آئین صحیح آنرا در 
زمان مناسب و با رعایت متام قواعد درست آن به جا آورد. اما این تنها چیزی نیست که خداوند 
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می خواهد. به زندگی عیسی مسیح بنگرید. با اینکه او به آئین های مذهبی زمان خود وفاودار 
بود، نویسندگان انجیل بیشر برروی اعامل اقدامات  شفقت آمیز، شفابخش و بخششگر او 

نسبت به نیازمندان مترکز کرده اند تا بر وفاوداری و تعهد او نسبت به آئین مذهبی.
خداونـد در پـی کلیسـا و مردمـی اسـت کـه حقایق را بـرای جهانیـان موعظه کننـد. اما چه 
چیـزی توجـه مـردم را بـه سـمت حقیقـت یعنـی هـامن حقیقتـی که در عیسـی مسـیح اسـت، 
جلـب مـی کنـد: پیـروی محـض از رشیعـت و دسـتورالعمل هایی کـه در مورد خوراک اسـت یا 
اشـتیاق بـرای سـیر کـردن گرسـنگان؟ اسـراحت محض در روز سـبت یا اشـتیاق بـرای گذراندن 

وقـت و انـرژی خـود برای کمـک بـه نیازمندان؟ 

متی باب ۲۵: 4۰ و یعقوب باب 1: ۲۷ را بخوانید� این آیات چه می گویند؟

 

بــه بــرکات بیــان شــده در اشــعیا بــاب ۵۸ بنگریــد، خداونــد مــی گویــد: کســانیکه در 
پــی خدمــت بــه ضعیفــان و رنجــوران باشــند، ایــن بــرکات را دریافــت خواهنــد کــرد� 
بــه نظــر شــما خداونــد در اینجــا بــه مــا چــه مــی گویــد؟ اگــر ایــن کارهــا را انجــام 
دهیــم، آیــا ایــن وعــده هــای مداخلــه هــای فراطبیعــی در زندگــی مــا رخ خواهــد 
داد؟ یــا، شــاید، او بــه مــا از بــرکات طبیعــی ســخن مــی گویــد کــه مــا بــا وقــف خــود 
بــرای کمــک بــه دیگــران در مخالفــت بــا خودخواهــی، طمــع، و خودپرســتی بــه مــا 

داده مــی شــوند؟ پاســخ خــود را توضیــح دهیــد� 

۲۱ اسفند      پنجشنبه      

زمانی برای ما )اشعیا ۵۸: 1۳، 14(

چـرا اشـعیا در بـاب ۵۸: 1۳، 14 در مـورد سـبت بحـث مـی کنـد؟ ایـن چـه ارتباطی با مراسـم 

روز کفـاره در آیـات قبلی دارد؟ 

 

مراسم ساالنه روز کفاره در یک روز سبت برگزار می شد. این سبت ویژه، ترشیفاتی مانند 
سبت هفتگی بود که در آن انجام هر نوع کاری ممنوع بود )الویان ۲۳: ۲۷ تا ۳۲(. بنابراین، 
هامنطور که توسط ادونتیست های اولیه پذیرفته شده است، رعایت قانون زمان اسراحت روز 
کفاره که از غروب تا غروب روز بعد بطول می انجامیده )الویان ۲۳: ۳۲(، باید در مورد سبت 
هفتگی نیز صادق باشد. به همین ترتیب، گرچه در اشعیا باب ۵۸: ۱۳، ۱۴ در مورد مراسم 

سبت روز کفاره صحبت می کند، اما پیامش در مورد سبت هفتگی نیز صدق می کند.
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اشـعیا بـاب ۵۸: 1۳ را بخوانیـد� روز سـبت چگونـه روزی بایـد باشـد؟ چگونه مـی توانیم روز 

سـبت را ماننـد آنچـه در اینجـا به تصویر کشـیده شـده اسـت، تجربـه کنیم؟ همچنیـن، وقتی 

بـه ایـن فکـر مـی کنیـد کـه سـبت معـرف و بیانگـر چـه چیزی اسـت، چـرا بایـد ماننـد روزی 

باشـد کـه در ایـن آیات رشح داده شـده اسـت؟ 

 

اشعیا باب ۵۸ با سه موضوع مهم رسوکار دارد: تقوا، شفقت و مهربانی اجتامعی، و روز سبت.
چه ارتباطی بین آنها وجود دارد؟ 

نخست، هر سه شامل مترکز و توجه به خدا، اولویت های او، و شناخت و تکیه ما به او هستند. 
دوم، انسانها با مترکز بر هر سه موضوع، قدوسیت را با تقلید از خداوند پیروی می کنند )نگاه کنید 
به الویان ۱۹: ۲(، از خداوندی  که در سیامی مسیح جسم پوشید، خود را فروتن ساخت )فیلیپیان 
۲: ۸(، کسیکه معرف شفقت و مهربانی ایثارگرانه است )یوحنا ۳: ۱6(، و اوست که در پایان کار 

آفرینش دست از کار کشید و آن را روز را متبارک خواند )آفرینش ۲: ۲، ۳؛ خروج ۲۰: ۱۱(. 

بـه پیوندهـای دیگر بیـن مضامین انکار نفس )تقوا(، شـفقت اجتماعی، و روز سـبت 
همانطـور کـه در اشـعیا بـاب ۵۸ بـه تصویر کشـیده شـده اسـت، نگاه کنیـد: فراغت 
از کار و زحمـت هفتگـی در روز سـبت، نوعـی رحمـت و محبـت به مردم اسـت زیرا 
فرصتـی بـرای آنـان اسـت تـا تجدیـد قـوا کـرده و بـا طـراوت شـوند )خـروج ۲۳: 1۲، 
مرقـس ۲: ۲۷(؛ عیسـی نشـان داد کـه اعمـال محبـت آمیـز در روز سـبت مناسـب و 
رواسـت )مرقـس ۳: 1 تـا ۵؛ یوحنـا ۵: 1 تـا 1۷(؛ نگـه داشـتن سـبت واقعـی و کمـک 
بـه دیگـران مایـه خرسـندی و شـادمانی اسـت )اشـعیا ۵۸: 1۰، 11، 14(� بـه منظـور 

دریافـت ایـن بـرکات، چـه چیـزی بایـد در زندگـی خود شـما تغییـر کند؟ 

۲۲ اسفند      جمعه      

اندیشـه ای فراتـر: »هیـچ کـس منی توانـد نیکـوکار واقعی باشـد بدون اینکـه خود را 
انـکار کنـد. تنهـا بـا یـک زندگـی سـاده، تقـوا ایـن امـر برای مـا امـکان پذیر اسـت تا بـه عنوان 
مناینـدگان مسـیح شـناخته شـویم. غرور و جـاه طلبی دنیوی را بایـد از قلبهای خـود دور کنیم. 
در متـام کارهایـامن بایـد ایثـار و فـداکاری آشـکارای زندگـی مسـیح الگـوی مـا باشـد. بـرروی 
دیوارهـا، تابلوهـا، و اثاثیـه خانـه هایـامن بایـد ایـن جمله نقش بسـته باشـد، »گرسـنگان را در 
غـذای خـود سـهیم کنیـد، و دِر خانه هـای خـود را بـه روی فقیـران و بی خامنانـان بگشـایید. به 
کسـانی که چیـزی بـرای پوشـیدن ندارنـد، لبـاس بدهیـد و از کمـک کـردن بـه اقوام خـود دریغ 
نکنیـد«، آیـا قـرار نیسـت تـا نـان خـود را بـا گرسـنگان تقسـیم کنیـد؟ )اشـعیا ۵۸: ۷، اِلـن جـی 

وایـت، خدمات شـفا، صفحـه ۲۰6(.  
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سواالتی برای بحث:

1� بــه ســوالی کــه اشــعیا از مــردم مــی پرســد، بنگریــد: »چــرا پــول خــود را صــرف 
ــر  ــه به خاط ــزدی را ک ــام م ــرا تم ــد؟ و چ ــیر نمی کن ــما را س ــه ش ــد ک ــزی می کنی چی
ــوش  ــن گ ــه م ــتید؟ ب ــنه هس ــم گرس ــاز ه ــد، و ب ــرف می کنی ــد ص ــان می گیری کارت
ــد  ــّذت خواهی ــگاه از بهتریــن غذاهــا ل ــد، آن ــم انجــام دهی ــد و هرچــه می گوی دهی
بــرد« )اشــعیا ۵۵: ۲(� از خــود بپرســید، در صــورت وجــود، از چــه طریــق مــا همــان 
کار را مــی کنیــم و بــرای آنچــه کــه رضایــت بخــش نمــی باشــد تــالش مــی کنیــم؟ 

چــرا بایــد مراقــب باشــیم کــه بــه آســانی فریــب نخوریــم؟     

۲� در روزگار اشــعیا خودانــکاری، شــفقت اجتماعــی، و ســبت در روز کفــاره بســیار 
مهــم بودنــد، آیــا آنهــا بــه همــان انــدازه در روز کفــاره پایــان زمــان )دانیــال ۸: 14( 
ــد  ــه صــدا در مــی آی ــد ب ــی کــه شــیپور یوبیــل خداون ــود، در زمان ــد ب مهــم خواهن
ــان 1۵: ۵۲؛  ــرد )اول قرنتی ــی را اعــالم خواهــد ک ــی نهای و  بازگشــت مســیح و رهای

مالحظــه کنیــد الویــان ۲۵: ۹، 1۰(؟ پاســخ خــود را شــرح دهیــد�      

۳� در کالس بــه بحــث در مــورد مســئله رعایــت روز ســبت بپردازیــد� وقتــی اشــعیا 
ــوان یــک روز مقــّدس نگــه داری و در آن روز  ــه عن ــو ســبت را ب ــد اگــر ت مــی گوی
ــود )اشــعیا ۵۸:  ــن حــال »شــادمان« خواهــی ب ــی منافــع خــود نباشــی، در عی در پ
1۳(، منظــورش چیســت؟ چگونــه مــی توانیــم هــم در پــی منافــع و خشــنودی خــود 
ــاب ۵۸  ــعیا ب ــن اش ــام مت ــه تم ــیم؟ ب ــادمان باش ــم و ش ــذت ببری ــم ل ــیم و ه نباش

توجــه داشــته باشــید� 

خالصـه: در اشـعیا بـاب ۵۵ و ۵۸، نبـی از قـوم خـود می خواهد تا دسـت از افـکار و راه 
هـای خـود دسـت بردارنـد و بـه سـوی خـدا بازگردند، به سـوی کسـی کـه آرمان هـا و اهدافش 
بـرای خوشـبختی و سـعادت آنـان بسـیار برتـر از آرمان هـای خودشـان اسـت. او بـا رحمـت و 
شـفقت گناهـان آنـان را مـی بخشـد و سـپس مـی خواهـد کـه عفـو شـدگان مطابـق روح روز 
کفاره و سـبت شـکرگزار باشـند، زیرا اگر هدیه عفو و بخشـش خداوند براسـتی دریافت شـود 

قلـب انسـان را دگرگـون مـی کند.  
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داستانهای ایامنداران
۲۳ اسفند

یوغ نابرابر
توسط چانْگ زِنْگ می

مـن منـی خواسـتم بـا شـوهرم ازدواج کنـم چـون درخانـواده ادونتیسـت روز 
هفتمـی بـزرگ شـدم درحالیکـه او بـه فرقـه دیگری از مسـیحیت تعلق داشـت که 
در جنـوب تایـوان بـود؛ امـا والدینـامن خواهـان ازدواجـامن بودند و ما بایـد ازآنان 

اطاعـت مـی کردیم.
بنابراین، به شوهرآینده ام که اسمش وومینگ هوآنْگ است گفتم: »می توانیم 

ازدواج کنیم اما دینم را عوض نخواهم کرد«. او  با این مسئله مشکلی نداشت.
امـا بعـد از آن در مـورد مراسـم ازدواج صحبـت کردیـم. من خواهـان این بودم 
که در کلیسـای ادونتیسـت برگزار شـود؛ اما او گفت:»نه! من شـوهر تو هستم پس 
بایـد در کلیسـای مـا برگزار شـود«. مـن خواهان توافق بـودم و گفتم:»پس مراسـم 
بیرون از کلیسـا باشـد نه در هیچکدام از کلیسـاها. اما یک شـبان ادونتیسـتی باید 

مراسـم ازدواج را اجرا کند«.
مـا در ایـن مـورد مرتبا بحـث و جدل داشـتیم. رسانجام گفتم:»اگرآن فرد شـبان 
ادونتیسـتی نباشـد بـا تـو ازدواج منـی کنـم«. او از مـادرش مشـورت خواسـت و 
مـادرش اجـازه داد کـه یـک شـبان ادونتیسـت  اینـکار را انجـام دهـد امـا او برنامه 
رّسی داشـت. مـادرش اینگونـه اندیشـید کـه پـس از مراسـم ازدواج بـه ایـامن او 
خواهـد گراییـد. مـادرش همچنیـن از مـن خواسـت تـا بـه پـرسش کمـک کنـم تا از 

نوشـیدن مرشوبـات الکلـی رهایـی پیـدا کند. 
مـن همچنـان از ایـن ایـده راضـی نبـودم تا خـارج از ایامنـم ازدواج کنـم و این 
مـورد را بـا مینـْگ هوآنْـگ در میـان گذاشـتم. امـا تا ایـن لحظه متامی مردم روسـتا 
از مراسـم ازدواج اطـالع پیـدا کـرده بودنـد. اگـر قـرار بـود مراسـم را برگـزار نکنیم 
آبرویـامن مـی رفـت. مینـگ هوآنگ یـک ایامندار ادونتیسـتی شـد و بدیـن ترتیب 
آبرویـامن منـی رفـت. یـک ماه قبـل از ازدواج، او درجلسـات کتاب مقدسـی رشکت 
کـرد و بعـد تعمیـد گرفـت. هرگـز آنـروز را فرامـوش نخواهـم کـرد. وقتـی از آب 
بیـرون آمـد گریـه مـی کـرد چـون منـی خواسـت زندگی کهنـه نوشـیدن الـکل را از 
دسـت بدهـد. مینـگ هوآنـگ مـردی رضبه دیده بـود. او بـا ازدواج با مـن به طور 
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چشـم گیـری اعتامد به نفسـش را از دسـت داد. در طی هفت مـاه اول ازدواجامن 
بـه او غـذای سـامل مـی دادم و مـی آموختـم کـه چطـور مـی تـوان زندگـی سـاملی 
داشـت. همسـایگان مـا متوجـه شـدند کـه او آدم قبلـی نیسـت و بـه او گفتنـد که 
تـو بـه فـرد جدیـدی تبدیـل شـده ای. بـا وجـود ایـن مینـگ هوآنـگ منی خواسـت 
تـا فـردی جدیـد باشـد. پـس از آنکـه دخرمان متولد شـد دوبـاره به نوشـیدن الکل 
روی آورد. ده سـال گذشـت و مـا صاحـب دخر دوم شـدیم. مشـاجره هـای زیادی 
بـر رس موضـوع ایـامن بیـن مـا وجـود داشـت. یکـروز ایـن مشـاجره آنقدر شـدت 
گرفـت کـه دو فرزندمـان بـه همـراه نـوزاد و دخـرده سـاله مـان را برداشـتم و بـه 
خانـه یکـی از دوسـتامنان رفتـم. مـی خواسـتم شـوهرم در خانـه تنهـا مبانـد و مـزه 

طـالق را بفهمـد کـه به چه شـکلی اسـت.
مینگ هوآنگ منی خواست طالق بگیرد. او به مدت سه روز دنبال من بود و 

وقتی مرا پیدا کرد راه هایش را عوض کرد. او واقعا به انسان جدیدی تبدیل شد.
امـروز او یـک شـوهر و  پـدری دلسـوز اسـت. او همچنان یک کلیسـا را رهربی 
مـی کنـد. در هـر حـال من دیگـر از اینگونه روش »بشـارت« دیگر پیـروی نخواهم 
کـرد. مـن ازدواج کـردم بـه خاطـر اینکـه فکـر کـردم مـی توانم به یـاری خـدا او را 
عـوض کنـم. امـا کتـاب مقدس بـر حق مـی گوید:»زیـر یـوغ نابرابر مرویـد« )دوم 
قرنتیـان بـاب 6 آیـه ۱۴(. بهر اسـت بـا همـرسی ازدواج کنید که با شـام هم ایامن 
اسـت. سـلیامن کـه حکیـم تریـن مـرد دنیاسـت ایـن درس را به سـختی فـرا گرفت؛ 

من هـم همینطور.
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۲۳ – ۲۹ اسفند   درس دوازدهم   

آرزوی قوم ها

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: اشعیا ۵۹؛ اشعیا ۵۹: ۱۵ تا ۲۱؛ اشعیا 6۰: ۱، ۲؛ اشعیا 6۱؛ اشعیا 6۱: ۲. 

آیـه حفظـی: »قومهـا بـه سـوی نـور تـو خواهنـد آمـد، و پادشـاهان بـه سـوی درخشـش 
طلـوع تـو« )اشـعیا ۶۰: ۳(�

مـا بایـد در مدرسـه مسـیح درس بیاموزیـم. هیـچ چیز جز عدالـت او منی تواند مـا را عادل 
شـمرده و شایسـته دریافـت بـرکات عهـد رحمـت و فیـض خداوند کنـد. ما زمان طوالنی اسـت 
کـه در آرزو و تـالش بدسـت آوردن ایـن بـرکات هسـتیم امـا دریافـت نکـرده ایـم زیـرا مـا این 
ایـده را در ذهـن خـود پرورانـده ایـم که ما منـی توانیم، چون ما شایسـته دریافت آن نیسـتیم. 
مـا بـه شایسـتگی هـای خود چشـم دوخته ایـم و باور نداشـته ایم که عیسـی مسـیح منجی ما 
زنـده اسـت. مـا نبایـد فکـر کنیـم که فیـض و شایسـتگی خودمان، مـا را نجات مـی دهد؛ فیض 
مسـیح تنهـا امیـد رسـتگاری ماسـت. خداونـد از طریق نبی خود بـه ما وعده مـی دهد، »رشیر 
راههـای خـود را تـرک گویـد، و شـخص بدکار افـکار خویش را؛ و به سـوی خداونـد بازگردد، که 
بـر وی رحـم خواهـد کـرد؛ و بـه سـوی خدایـامن بیایـد، کـه او را بـه  فراوانـی خواهـد آمرزید« 
)اشـعیا ۵۵: ۷(. مـا بایـد ایـن وعـده آشـکار خداونـد را بـاور کنیـم و به آن ایامن داشـته باشـیم 
و پذیرفـن آن کافـی نیسـت. وقتـی بـه خداوند کامـال اعتامد کنیم، وقتی به شایسـتگی عیسـی 
مسـیح بـه عنـوان نجـات دهنـده خـود تکیـه کنیـم، مـا متـام کمکـی را کـه آرزوی آنـرا داریـم 

دریافـت خواهیـم کـرد. اِلن جـی وایت، ایـامن و اعـامل، صفحه ۳6.     
در ایـن هفتـه مـی توانیـم جنبـه های بیشـری از ایـن حقیقت بـزرگ را که در نوشـته های 

اشـعیا نبی آمده اسـت مشـاهده کنیم.  

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳۰ اسفند – ۲۰ مارس آماده شوید.
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۲۴ اسفند      یکشنبه      

تاثیرات گناه )اشعیا ۵۹(
در اشـعیا ۵۸: ۳ مـردم از خداونـد می پرسـند: »چرا روزه گرفتیم و تـو ندیدی؟ جان خویش 

را رنجور سـاختیم و درنیافتی؟« )اشعیا ۵۸: ۳(. 
در مقابـل، اشـعیا ۵۹: ۱ سـؤال دیگـری را بطـور ضمنـی مطـرح مـی کنـد، مانند ایـن: »چرا 
هنگامـی کـه او را بـرای نجامتـان صـدا کردیـم، او صـدای ما را نشـنید؟ چـرا وقتی گریسـتیم، او 
صـدای گریـه ما را نشـنید؟« اشـعیا پاسـخ می دهـد که خداوند قادر به نجات و شـنیدن اسـت 

)اشـعیا ۵۹: ۱(. بـا اینحـال، وقتـی وارد عمـل منی شـود، موضـوع کامال چیز دیگری اسـت.     

اشـعیا بـاب ۵۹: ۲ را بخوانیـد� چـه پیامـی در اینجـا وجـود دارد کـه بـه سـوال اشـعیا در بـاب 

۵۹: 1 پاسـخ مـی دهـد؟ 

 

خداوند انتخاب می کند تا قوم خدا را »نادیده« بگیرد، نه به این دلیل که میل و متایل اوست، 
»بلکه تقصیرات شام، میان شام و خدایتان جدایی افکنده است« )اشعیا ۵۹: ۲(. در اینجا یکی از 
واضح ترین گفته های کتاب مقدس در مورد تاثیر گناه بر رابطه الهی و انسان وجود دارد. اشعیا 
در بقیه باب ۵۹ مفصال به رشح این موضوع می پردازد، که در متام طول تاریخ برش دیده می 
شود: گناه می تواند رابطه ما با خداوند را از بین بربد و بنابراین منجر به هالکت ابدی ما شود، 

نه به این دلیل که گناه، خدا را از ما دور می کند بلکه ما را از خدا دور می کند.

پیدایش باب ۳: ۸ را بخوانید� چگونه این مثال اصل بیان شده در پاراگراف فوق را آشکار می کند؟ 

 

گناه در درجه اول نفی خداست، دور شدن از او. عمل گناه در واقع از خود تغذیه می کند 
به این دلیل که نه تنها عمل رویگردانی از خداست بلکه نتیجه عمل باعث می شود که گناهکار 
حتی بیشر از خداوند دور شود. گناه ما را از خدا جدا می کند، نه به این دلیل که خداوند منی 
تواند به گناهکاران دست یابد )در حقیقت، تقریبا کل کتاب مقدس چیزی به جز رشح حال 
تالش خداوند برای نجات گناهکاران نیست(، بلکه به خاطر اینست که گناه باعث می شود ما 
محافظت فرشتگان الهی را از خود دور کنیم. به همین دلیل بسیار مهم است که ما اجازه ورود 

هیچ گناهی را به زندگی خود ندهیم و با آن سازش نکنیم.  

از چـه طرقـی ایـن واقعیـت کـه گناه منجـر به جدایی شـما از خدا می شـود را تجربه 
کـرده ایـد؟ بـا توجـه به تجربه شـخصی خودتان، تنها راه حل این مشـکل چیسـت؟  
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۲۵ اسفند      دوشنبه      

چه کسی بخشیده می شود؟ )اشعیا ۵۹: 1۵ تا ۲1(
اشعیا باب ۵۹ تصویری حیرت انگیز از مشکالتی که در اثر گناه بوجود می آیند را ارائه 
می دهد. خوشبختانه، کتاب مقدس امید به رستگاری را نیز نشان می دهد. برای رشوع، اولین 
سؤال اینست که، چند نفر از ما گناهکاریم؟ کتاب مقدس در این مورد بسیار رصیح است: 
همه ما! بنابراین، رستگاری منی تواند براساس بی گناهی باشد؛ بلکه باید مبتنی بر رحمت و 
بخشش خداوند باشد )ارمیا ۳۱: ۳۴(. پولس این مسئله را قبول دارد، و می گوید: »زیرا همه 
گناه کرده اند و از جالل خدا محرومند« )رومیان ۳: ۹، ۲۰، ۲۳(؛ بنابراین، بر این اساس منی توان 
متایزی بین انسانها قائل شد )رومیان ۳: ۲۲(. آن کسانی که داوری می شوند می توانند بطور 
عادالنه قضاوت شوند و عادل شمرده شوند، فقط به این دلیل که هدیه عدالت و بخشش خدا 

را بوسیله ایامن و از طریق قربانی شدن و فداکاری مسیح دریافت می کنند.

رومیـان بـاب ۳: ۲1 تـا ۲4 را بخوانیـد� ایـن آیـات در مـورد نحـوه نجـات مـا چـه چیـزی بیان 

مـی کننـد؟ ایـن آیـات در مـورد داوری بچـه امیـدی مـی دهند؟ 

 

سؤال اکر مردم در مورد داوری اینست: چه کسی گناهکار است؟ اما این سوالی نیست 
که باید پرسیده شود، زیرا همه گناه کرده اند. در عوض، سوال اینست: چه کسی بخشیده می 
شود؟ خداوند عادل است زمانی که »فردی به عیسی ایامن آورد، او را نیک می شامرد« و او را 
تربئه و عادل می شامرد )رومیان ۳: ۲6(. عامل اصلی تصمیم گیری اینست، چه کسی با ایامن 

به عیسی مسیح بطور دائم و مستمر بخشش خداوند را دریافت می کند؟
در حـال حـارض، درسـت اسـت کـه ما براسـاس اعامملان مـورد قضاوت قـرار می گیریـم، اما 
ایـن امـر بـدان معنـا نیسـت کـه اعـامل مـا باعث نجـات ما می شـوند. اگـر چنین اسـت، »پس 
ایـامن آدمـی بـی معنـی و وعـده خـدا بـی ارزش اسـت« )رومیـان ۴: ۱۴(. در عـوض، اعامل ما 

ثابـت مـی کنـد که ما براسـتی نجـات یافته ایـم )یعقـوب ۲: ۱۸(. 

چـرا اعـامل مـا منـی تواننـد مـا را چـه در حال حـارض و چـه در روز داوری نجات دهنـد؟ نگاه 

کنیـد به رومیـان ۳: ۲۰، ۲۳� 

 

بـرای نجـات هرکـس از طریـق کـردار نیـک و پیـروی از احـکام بسـیار دیر اسـت. هدف از 
آمـدن احـکام در جهـان گنـاه آلود، رسـتگاری نیسـت بلکه آشـکار کـردن گناه اسـت. در عوض، 
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»آنچـه اهمیـت دارد ایـامن اسـت کـه بـا محبت عمل کنـد« )غالطیـان ۵: 6(، »محبـت خدا که 
بوسـیله روح القـدس کـه بـه مـا عطـا شـده، قلبهـای ما را فـرا گرفتـه اسـت« )رومیـان ۵: ۵(، و 
نشـان مـی دهـد کـه فـرد در ایـامن به مسـیح زندگـی می کند )نـگاه کنید بـه یعقـوب ۲: ۲6(. 
اعامل، ابراز ظاهر است، یعنی تجلی ایامن نجاتبخش. از ایرنو، یک تجربه واقعی مسیحی، 
تجربه ای است که در آن ایامن در تعهد روزانه انسان به خداوند تجلی پیدا می کند که با اطاعت 
از رشیعت آشکار شود. در روز داوری، خداوند از اعامل به عنوان گواهی در برابر مخلوقات 
خود استفاده می کند، کسانی که منی توانند اندیشه های ایامنی را هامنند او بخوانند و ببینند. 
امـا بـرای فـرد متحـول شـده، تنهـا اعـامل در ادامه تحـول ایامنـی، زمانی که زندگی توسـط 
مسـیح و روح القـدس توامننـد مـی شـود در روز داوری به حسـاب مـی آیند. زندگـی گناه آلود 

قبـل از ایـامن، هـم اینـک با خون بره شسـته شـده اسـت )بـه رومیان بـاب 6 نـگاه کنید(.

۲6 اسفند      سه شنبه      

درخواست جهانی )اشعیا ۶۰: 1، ۲( 

اشـعیا بـاب ۶۰: 1، ۲ در مـورد چـه چیـزی صحبت مـی کنند؟ چه اصولـی را در اینجا می بینید 

کـه در رسارس کتـاب مقـدس دیده می شـود؟ آنها نوید بخش چه امیدی هسـتند؟ 

 

در اشـعیا بـاب 6۰: ۱، ۲، بـه مـا تصویـری از نجـات قـوم خـدا توسـط او، بعـد از تبعیـد، به 
مـا داده مـی شـود کـه بـا دادن تصویـری از خلقـت نـور از تاریکـی بیان می شـود و نشـان می 

دهـد کـه در نهایـت رسـتگاری از طریـق مسـیح محقق می شـود. 

در اشعیا باب ۶۰: ۳، ملل و پادشاهان به سوی نوِر چه کسی می آیند؟ 

 

در زبـان عـربی ایـن فـرد یک زن اسـت  )نگاه کنید به اشـعیا 6۰: ۱، ۲(. ایـن باید »صهیون« 
باشـد، بـه عنـوان یـک زن، کـه در اواخـر فصـل قبل به آن اشـاره شـده اسـت )اشـعیا ۵۹: ۲۰(. 
بنابرایـن، مـردم روی زمیـن، کـه در تاریکـی و ظلمـت بـرس مـی برند، بسـوی صهیـون خواهند 
آمـد. آنهـا در پرتـو جـالل خداوند که بر او می تابد، به سـوی نور کشـیده میشـوند )اشـعیا 6۰: 
۲(. »صهیـون فراخوانـده شـده اسـت تـا وارد نـوری شـود کـه خـود اوسـت و سـپس، هامنطور 
کـه ملـل گـرد هـامن نور جمـع می شـوند، آنان را مشـاهده کـرده و واکنش نشـان دهد« )جی 
الـک موتیـر، نبوت اشـعیا، مقدمه و تفسـیر، صفحـه ۴۹۴(. توجه کنید اگرچه صهیون، اورشـلیم 

اسـت، امـا تاکیـد بیشـر بر مردم اسـت تا مـکان فیزیکی شـهر.  
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بقیه اشعیا باب 6۰ مضمون معرفی شده در آیات ۱ تا ۳ را مفصل رشح می دهد: مردم جهان 
بسوی اورشلیم کشیده می شوند، که به دلیل حضور پرشکوه خداوند در آنجا برکت داده شده است.

چگونـه ایـن نبـوت بـا وعـده عهـد خداوند بـه ابراهیم مقایسـه می شـود؟ پیدایـش 1۲: ۲، ۳� 

آیـا ایـن آیات هـامن چیـز را بیان منـی کنند؟ 

 

خداونـد وقتـی ابراهیـم و نسـل او را برگزیـد، هدفـی جهانـی داشـت: »بـه وسـیله تو همه 
ملتهـا را برکـت خواهـم داد« )پیدایـش ۱۲: ۳؛ پیدایـش ۱۸: ۱۸؛ پیدایـش ۲۲: ۱۸(. بنابرایـن، در 
نهایـت در نظـر گرفتـه شـد تـا عهـد خـدا بـا ابراهیم عهـدی با متـام برشیـت از طریـق ابراهیم 

باشـد. او و فرزندانـش مـی توانسـتند راه رسـیدن وحـی خـدا به جهان باشـند.  
اشـعیا در تـالش بـود تـا قـوم خـود را بسـوی رسنوشـت و آرمـان کهـن و جهانـی خـود بـاز 
گردانـد. آنـان بـه عنـوان مناینـدگان و معرفان خدای واقعـی، نه تنها در قبال خودشـان، بلکه در 
برابـر جهانیـان مسـئول بودنـد. آنهـا بایـد از بیگانگانی که در جسـتجوی خدا هسـتند اسـتقبال 
و  بـه آنـان خدمـت مـی کردنـد )اشـعیا ۵6: ۳ تـا ۸(، زیـرا معبـد او »بایـد خانه دعا بـرای همه 

قومهـا خوانده شـود« )اشـعیا ۵6: ۷(. 

در ایــن زمینــه، چگونــه شــما نقــش کلیســای روز هفتــم ادونتیســت، یــا حتــی، بطــور 
خاص تــر نقــش خودتــان را در کلیســا درک مــی کنیــد؟ 

۲۷ اسفند      چهارشنبه      

»سال لطف خداوند« )اشعیا ۶1: ۲(

در اشعیا ۶1: 1 چه کسی صحبت می کند؟

 

روح خدا بر این شخص مسح شده است، به این معنا که او مسیحا یا مسیح موعود است. 
او موظف است تا »مسکینان را بشارت و شکسته دالن را شفا دهد، و رهایی اسیران و آزادی 
زندانیان را اعالم کند« )اشعیا 6۱: ۱(. چه کسی شبیه این شخص است؟ اشعیا ۴۲: ۱ تا ۷ را 
مالحظه کنید، جاییکه بنده خداوند با اصطالحاتی بسیار مشابه عبارات فوق توصیف شده است. 
اشعیا باب 6۱: ۲ درباره »سال پسندیده« خداوند صحبت می کند. مسیح موعود، کسی 
که به عنوان پادشاهی از نسل داود و نجات دهنده مسح شده است، خرب از سال مخصوص 
مورد پسند الهی در زمان اعالم رهایی همه مامتیان می دهد. الویان باب ۲۵: ۱۰ را مالحظه 
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کنید، جایی که خدا به بنی ارسائیل فرمان می دهد تا سال پنجاهم را تقدیس و برای همه 
ساکنان رسزمین اعالم آزادی کنند: »این برای شام یوبیل باشد، و هر یک از شام به ملک خود 
و نزد طایفه خویش بازگردد«. این بدان معناست که افرادی که برای امرار معاش در سختی و 
تنگدستی بوده و مجبور به فروخن رسزمین اجدادی خود و یا مجبور بوده اند که خود و یا 
فرزندانشان به بردگی در آیند، از کار و رشایط سخت و طاقت فرسا نجات یابند )الویان ۲۵: ۲۵ 
تا ۵۵(و خود و زمین هایشان آزاد و باز خرید شود. از آنجا که سال یوبیل در روز دهم از ماه 
هفتم، با نواخن صدای بلند کَرِنا در روز کّفاره در رستارس رسزمینشان آغاز می شد )الویان ۲۵: 

۹(، ما به این مسئله قبال در رابطه با اشعیا ۵۸ اشاره کردیم. 
در حالیکـه »سـال لطـف پـروردگار« در اشـعیا 6۱: ۲ نوعـی سـال یوبیـل اسـت، ایـن تنهـا 
مالحظه قوانین الویان ۲۵ نیسـت. این سـال توسـط مسـیح موعود، پادشـاه، هنگامیکه خود را 
از طریق رسـالت نجات و شـفا آشـکار می سـازد، اعالم می شـود. این شـبیه به روش برخی از 
پادشـاهان کهـن بیـن النهریـن اسـت کـه بـا عفو بدهـی ها در سـال هـای اولیه سـلطنت خود، 
شـفقت اجتامعـی خـود را نسـبت بـه ملتشـان اعـالم می کردند. رسـالت مسـیح موعود بسـیار 
فراتـر از محـدوده قوانیـن الویـان بـاب ۲۵ اسـت. او نه تنها »آزادی اسـیران را اعـالم می کند«، 
بلکه همچنین قلبهای شکسـته را التیام، و سـوگواران را تسـلی و قوم برگزیده خدا به سـوی او 
بـاز مـی گردانـد )اشـعیا 6۱: ۱ تـا ۱۱(. عـالوه برایـن، او عـالوه بر »سـال مورد لطـف خداوند«، 

»روز انتقـام خداونـد« را نیـز اعـالم می کند )اشـعیا 6۱: ۲(.

چــه زمانــی نبــوت اشــعیا محقــق شــد؟ لوقــا 4: 1۶ تــا ۲1� چگونــه رســالت مســیح آن 
را کامــل و محقــق کــرد؟ همچنیــن، ایــن ســوال مهــم را از خــود بپرســید: البتــه کــه 
مــا عیســی نیســتیم� امــا بایــد معــرف و نمایانگــر او بــه جهانیــان باشــیم� همانطــور 
کــه در اشــعیا ۶1: 1 تــا ۳ بیــان شــده اســت، چــه کارهایــی مســیح انجــام مــی داد 
کــه مــا نیــز بــا توانایــی هــای محــدود خــود بایــد انجــام دهیــم؟ و برخــی از راههایــی 

کــه مــا عمــال مــی توانیــم ایــن کارهــا را انجــام دهیــم، چــه هســتند؟ 

۲۸ اسفند      پنجشنبه      

»روز انتقام خدای ما« )اشعیا ۶1: ۲(
در میـان متـام خربهـای خـوب، چـرا مسـیح، هامنطـور که در اشـعیا ۶1 بیان شـده اسـت، 

انتقـام خداونـد را اعـالم مـی کنـد؟ ایـن نبـوت چـه زمانـی محقق می شـود؟ 

هنگامیکـه در نـارصه، عیسـی، مسـیح خـدا، اشـعیا باب 6۱ را خواند » سـال لطـف خداوند 
را اعـالم کـرد« )اشـعیا 6۱: ۲؛ لوقـا ۴: ۱۹؛(. دیگـر ادامـه نـداد و گفـت، »امـروز ایـن نوشـته، 
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هنگامیکـه بـدان گـوش فـرا مـی دادید، جامه عمل پوشـید« )لوقـا ۴: ۲۱(. بنابرایـن، او آگاهانه 
و عمـداً از خوانـدن کلـامت بعـدی در هـامن آیـه یعنـی »روز انتقـام خـدای مـا« اجتنـاب می 
کنـد )اشـعیا 6۱: ۲(. در حالیکـه رسـالت بشـارت نجـات، و تسـلی او رشوع رهایـی اسـیران از 
اسـتبداد و ظلـم شـیطان بـود، هنـوز روز انتقـام فـرا نرسـیده بـود. در متـی بـاب ۲۴ )مقایسـه 
کنیـد مرقـس ۱۳، لوقـا ۲۱(، او آمـدن داوری الهـی در آینده را برای شـاگردانش پیش گوئی کرد.          
در حقیقـت، در اشـعیا 6۱ روز انتقـام و غضـب الهـی روز »عظیـم و وحشـتناک خداونـد« 
)یوئیـل ۲: ۳۱؛ مالکـی ۴: ۵(اسـت، هنگامیکـه مسـیح دوبـاره بـه سـیاره خاکـی مـا بـاز خواهد 
گشـت تـا زمیـن را از بـی عدالتـی رهـا کنـد، او بـا شکسـت دشـمنانش و رهایـی و نجـات 
باقیامنـده قومـش ایـن امـر را عملـی مـی کنـد )مکاشـفه ۱۹؛ را بـا دانیـال ۲: ۴۴، ۴۵ مقایسـه 
کنیـد(. بنابرایـن، اگرچه مسـیح رشوع »سـال لطف و برکـت خداوند« را اعالم مـی کند، اما اوج 

فـرا رسـیدن آن در بازگشـت دوبـاره او خواهـد بـود. 

چگونـه مـی توانیـد مفهـوم خـدای مهربـان را بـا خدایی که قـول داده کـه انتقام بگیریـد را با 

هـم تطبیـق دهیـد؟ آیـا ایـن دو نظریـه مغایـر و متناقـض یکدیگـر هسـتند؟ یـا آیـا شـام می 

توانیـد انتقـام گرفـن او را بـه عنـوان مظهـر و تجلـی محبـت او درک کنیـد؟ اگـر چنین اسـت، 

چگونـه چنیـن چیـزی ممکـن اسـت؟ پاسـخ خـود را رشح دهید� 

گرچـه عیسـی بـه مـا مـی گوید که »به کسـی که به تـو بدی می کنـد بدی نكن و اگر کسـی 
بـر گونـه راسـت تـو سـیلی می زنـد، گونه دیگـر خود را بـه طرف او بگـردان« )متـی ۵: ۳۹(، اما 
در جـای دیگـری خیلـی واضـح اعـالم می کند کـه عدالت و مجـازات اجرا خواهد شـد )متی ۸: 
۱۲(. بـا آنکـه پولـس به ما می گویـد »هیچکس بدی را با بدی تالفی نکنید« )اول تسـالونیکیان 
۵: ۱۵(، اما همچنین گفت، هنگامیکه خداوند از آسـامن ظهور کند »خدانشناسـان و نافرماناِن 

به انجیل خداوند ما عیسـی را کیفر خواهد داد« )دوم تسـالونیکیان ۱: ۸(.  
البتـه، تفـاوت ایـن اسـت کـه خداونـد بـا حکمـت و رحمت بـی پایان خـود بـه تنهایی می 
توانـد عدالـت و مجـازات را بـه شـکلی کامـال عادالنـه اجـرا کنـد. عدالـت و مجـازات بـرش بـا 
خطایـا و ضعـف هـای اخالقـی و تناقضـات انسـانی همـراه اسـت. مطمئنـا عدالـت پـروردگار 

عـاری از ایـن نواقـص خواهـد بود.  

ـــد  ـــاد بخواهی ـــال زی ـــه احتم ـــه شـــما ب ـــی شـــود ک ـــل باعـــث م ـــع ذی ـــک از وقای کدامی
ـــدام  ـــد: ک ـــخص را ببینی ـــت ش ـــاروا و نادرس ـــال ن ـــازات اعم ـــود مج ـــم خ ـــا چش ـــا ب ت
ـــاند؟  ـــی رس ـــیب م ـــد آس ـــتش نداری ـــه دوس ـــی ک ـــه کس ـــه ب ـــخصی ک ـــخص؟ )1( ش ش
یـــا )۲( شـــخصی کـــه بـــه عزیـــز شـــما آســـیب مـــی رســـاند؟ چگونـــه ایـــن امـــر بـــه مـــا 
ـــدارهای  ـــا و هش ـــه م ـــبت ب ـــد نس ـــت خداون ـــن محب ـــد بی ـــا پیون ـــد ت ـــی کن ـــک م کم

ـــم؟ ـــر درک کنی ـــم او را بهت ـــام و خش انتق
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۲۹ اسفند      جمعه      

اندیشـه ای فراتـر: نـگاه کنیـد بـه کتـاب مشـایخ و انبیـا از خانـم اِلـن جـی وایـت، 
صفحـات ۳۷6 تـا ۳۷۸؛ همچنیـن آرزوی اعصـار، صفحـات ۲۳6 تـا ۲۴۳. 

»عیسی به عنوان مناد زنده نبوتها در حضور مردم ایستاد. و با ترشیح کالمی که تالوت کرده 
بود، از مسیح به عنوان تسلی دهنده مظلومان، رهایی دهنده اسیران، شفا دهنده رنج دیدگان، 
متین و گفتار  رفتار  به جهان سخن گفت.  نور حقیقت  کننده  نابینایان و آشکار  و  مریضان، 
تاثیرگذار و اهمیت خارق العاده کالم او، شنوندگانش را به طرز بی سابقه ای تحت تاثیر قرار 
داد. تاثیر الهی او هر نوع مانعی را درهم می شکست؛ آنان مانند موسی، نادیدنی را دیدند و 
هامنطور که قلبهایشان بواسطه روح القدس تحت تاثیر قرار گرفت، با فریادهای آمین و ستایش 

خداوند به سخنان او گوش فرا دادند« )اِلن جی وایت، آرزوی اعصار، صفحه ۲۳۷(. 
اوست. چه کسانی  که روز خشم و غضب  فرا خواهد رسید، روزی  انتقام خداوند  »روز 
منتظران آمدن او هستند؟ آنانی که قلب خود را در برابر نفوذ روح خدا سخت کرده اند، تیر 
خشم خداوند بر قلب آنان در جاییکه پیکان ایامن نتوانست در آن نفوذ کند، رخنه خواهد کرد. 
از ایرنو، خداوند بیشر از این برای مقابله با گناهکاران بر منی خیزد. آیا شبان دروغین و کذاب 
در آن روز گناهان آنان را می پوشاند و از آنان حامیت خواهد کرد؟ آیا او می تواند کسانی 
را که به طرق مختلف نافرمانی کرده اند را شفاعت کند؟ آیا محبوبیت یا کرت می تواند بی 
گناهی کسی را ثابت کند؟ اینها سواالتی هستند که غافالن و اهامل کاران باید در نظر بگیرند 

و نزد خویش به آن پاسخ دهند« )اِلن جی وایت، ایامن و اعامل صفحه ۳۳(.  

سواالتی برای بحث: 

یــک کشــیش کلیســای ادونتیســت روز هفتــم از روی اندیشــه اظهــار مــی دارد کــه 
مشــکل درجــه یــک وی در راه خدمتــش، وجــود اعضــای خــاص در کلیساســت کــه 
تمایــل ندارنــد تــا دیگــران بــه کلیســا ملحــق شــوند� چگونــه »مســیحیان« مــی توانند، 
ــا  ــان برســانند ت ــه تمــام جهانی محبــت، امیــد، و خبــر خــوش پادشــاهی مســیح را ب
ــاره مســیح  دیگــران هــم بتواننــد قبــل از بــه پایــان رســیدن زمــان و بازگشــت دوب
نجــات یابنــد )متــی ۲4: 14(، هنگامیکــه آنهــا حتــی نمــی خواهنــد پذیــرای افــرادی 

کــه گمــراه هســتند در کلیســا باشــند؟ 

و  رسکشان  و  متمردان  هالکت  با  را  ناهنجار  و  نابرابر  جامعه  یک  خداوند  خالصه: 
بازگرداندن بقیه آنانیکه از گناهان خود توبه کرده اند، تطهیر و پاک می کند. با حضور پر برکت 
خداوند، سایر ملل به سوی خداوند و قوم او کشیده می شوند تا آنان نیز بتوانند از زمان لطف 

و مرحمت خداوند که توسط عیسی مسیح اعالم و برقرار خواهد شد بهرمند شوند.
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داستانهای ایامنداران
۳۰ اسفند

»می خواهم کلیسایی بنا کنم«
توسط اندرومک ِچزنی، امور بشارتی ادونتیست

خولیـو اُوال وقتـی از هامیـش امـور بشـارتی جهانـی برگشـت که بـرای اعضای 
کلیسـاها در رسارس مکزیـک سـازماندهی شـده بـود در پوسـت خـود منـی گنجید.  
او بـا هیجـان بـه همـرسش ماریـا دیـاز راجـع بـه آنچـه کـه در برنامـه ژانویـه 
۲۰۱۷ یـاد گرفتـه بـود، گفـت: »حـاال مـی خواهم کلیسـایی بنـا کنـم«. همرسش از 

ایـن ایـده خوشـش آمـد و گفت:»پـس بیـا اینـکار را انجـام دهیـم!«
امـا از کجـا رشوع کنیـم؟ خولیـو خواسـت تـا بـه پیـش یکـی از همسـایه هـای 
جدیـد بـرود و نظـر او را بپرسـد و او روش خوبـی بـرای رشوع داشـت و آن ایـن 
بـود کـه بـه مـردم در مورد اصول رضوری بهداشـت و سـالمتی مانند هـوا، آب، نور 
آفتـاب و اسـراحت بیامـوزد. خولیـو و ماریـا از حامیـت اتحادیه کلیسـاهای شـامل 
مکزیـک برخـوردار شـدند تا بـه عنـوان داوطلب در بنیاد پیشـگامان امور بشـارتی 
جهانـی خدمـت کننـد و شـبان کلیسایشـان نیـز از  ایـن برنامه ها حامیـت کرد. اما 
برخـی از اعضـای کلیسـا بـه خاطـر آوردنـد کـه تـالش قبلـی در تاسـیس کلیسـا بـا 

شکسـت مواجـه شـده بود.
یکـی از آنهـا گفت:»ایـن نقشـه عملی نخواهد شـد.« یکی دیگر گفـت: »نتایج 

خوبـی نخواهید گرفت«.
خولیو و ماریا و دخران نوجوانشان تی رشتهای سبز مغز پسته ای را که بر 
گفتند:»می  می  درحالیکه  کردند.  اهدا  بود  شده  نوشته  سالمتی  برنامه  رویشان 
خواهم سامل زندگی کنم« درهای مردم را می زدند. در هر خانه از آنها دعوت می 
نام کنند.  تا برای کالسهای سالمتی در خانه و آشپزی سامل در کلیسا ثبت  کردند 
خانواده مذکور با پشتکار به مدت چهار هفته کارکردند و رسانجام اولین نفر را 

برای کالس کتاب مقدس ثبت نام منودند که مردی 6۰ ساله به نام ُرگِلیو بود.
وقتی اعضای کلیسـا پشـتکار خانواده را دیدند و در بارع رگلیو خربدار شـدند، 
برخـی از آنهـا بـه خانـه مـردم رفتـه و تـی رشتهـا را اهدا کردنـد. طولی نکشـید که 
گـروه پانـزده نفـر شـدند. اعضـای گـروه بـی وقفـه بـه مـدت شـش مـاه کارکردند. 
خولیـو وقتـی دیـد کـه تعـداد نفـرات بـرای مطالعـه کتـاب مقـدس افزایـش پیـدا 
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کـرده تصمیـم گرفـت تـا گـروه کوچکـی تشـکیل دهـد تـا در  بعدازظهرهـای روز 
سـبت همدیگـر را مالقـات کننـد. درفوریـه ۲۰۱۷ او به کلیسـا برنامـه را اعالم منود 
و اعضـای زیـادی از کلیسـا را بـرای پیوسـن بـرای ایـن کار دعوت کرد. کلیسـا گروه 
کوچـک را تاییـد منـود و ده نفـر از اعضا دعـوت را پذیرفتند تا در این کار مشـعول 
شـوند. بـه عـالوه یکـی از اعضـا کـه سـالنی را بـرای جشـن هـای تولـد و مراسـم 

عروسـی اجـاره کـرده بـود، مکانـی مجانـی بـه گـروه کوچک عرضـه منود. 
بیسـت و پنـج نفـر در جلسـه اول گـروه کوچـک بـرای مطالعـه کتـاب مقـدس 
رشکـت کردنـد. سـه مـاه بعـد از ایـن کـه ایـن گـروه کوچـک بـه رسـمیت شـناخته 
شـد، یـک کنفرانـس محلـی آنـرا بـه عنـوان شـعبه ای از مدرسـه سـبت تشـخیص 
داد. هفـده مـاه بعـد در سـپتامرب ۲۰۱۸ بـه یک کلیسـا تبدیل شـد. امروز، کلیسـای 
ادونتیسـت روز هفتـم پوئرتـا ِدل ْسـِیلو )یعنـی درازه آسـامن( ۳۵ نفـر عضـو دارد 
کـه از ایـن ۳۵ نفـر ۲۴ نفرشـان از طریق کالس های سـالمتی خولیـو و ماریا تعمید 
داده شـدند. رشکـت کننـدگان در روز سـبت بالـغ بـر ۵۰ نفـر مـی شـوند. برنامـه 
هـا بـه طـوری پیـش مـی رود تا کلیسـایی سـاخته شـود. خولیو که ۴6 سـاله اسـت 
گفـت: »هدفـامن ایـن اسـت تـا کلیسـا را بنـا کنیـم و جانهای زیـادی به پادشـاهی 

خداونـد راه یابنـد«.
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۳۰ اسفند – 6 فروردین ۱۴۰۰   درس سیزدهم   

تولد دوباره سیاره زمین

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اشـعیا 6۵: ۱۷ تـا ۲۵؛ اشـعیا 66: ۱ تا ۱۹؛ اشـعیا 66: ۱۹ تـا ۲۱، 66: 

۲۱؛ اشـعیا 66: ۲۲ تـا ۲۴. 

آیـه حفظـی: »هـان مـن آسـامنی جدیـد و زمینـی جدیـد خواهـم آفریـد، و امور پیشـین 
دیگـر بـه یـاد آورده نخواهـد شـد، و از ذهـن نخواهـد گذشـت« )اشـعیا ۶۵: 1۷(�

روزی، یـک پرسبچـه ۱۲ سـاله بعـد از خوانـدن فقـط یـک کتـاب دربـاره سـتاره شناسـی، 
از رفـن بـه مدرسـه امتنـاع مـی ورزد. مـادر کـودک، او را نـزد پزشـک خانوادگیشـان مـی برد و 
پزشـک از پرسبچـه مـی پرسـد، »بیلـی، موضـوع چیسـت؟ چرا دیگر منـی خواهـی تحصیل کنی 

یـا به مدرسـه بـروی؟«
بیلـی پاسـخ مـی دهـد: »زیـرا، مـن در ایـن کتـاب سـتاره شناسـی خوانـده ام کـه روزی 
خورشـید خامـوش خواهـد شـد و حیـات بـرروی زمیـن از بیـن می رود. پـس اگر قرار اسـت در 

پایـان همـه چیـز از بیـن بـرود مـن هیـچ دلیلـی بـرای انجـام هیـچ کاری منـی بینـم «. 
مادر وحشت زده، فریاد می زند، »این موضوع به تو ربطی ندارد! به تو ربطی ندارد!«

پزشـک لبخنـد زد و گفـت، »امـا، بیلـی، دیگـر نیـازی نیسـت کـه نگران باشـی، بـه هرحال، 
زمانـی کـه ایـن اتفـاق بیافتـد، مدتهاسـت کـه ما مـرده ایم«.

البته، این بخشی از مشکل ماست: رسانجام، به هرحال همه ما خواهیم مرد.
خوشـبختانه، هسـتی مـا بـا مـرگ بـه پایان منی رسـد. برعکـس، به مـا حیاتی نـو و ابدی در 

دنیایـی جدید وعده داده شـده اسـت. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۷ فروردین – ۲۷ مارس آماده شوید. 
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۱ فروردین ۱۴۰۰      یکشنبه      

آسامنی جدید و زمینی جدید )اشعیا ۶۵: 1۷ تا ۲۵(

اشعیا باب ۶۵: 1۷ تا ۲۵ را بخوانید� چه نوع احیایی را در اینجا پروردگار به ما وعده می دهد؟ 

 

خداونـد نویـد خلقتـی جدیـد را مـی دهـد کـه بـا ایـن سـخنان آغـاز مـی شـود: »هـان من 
آسـامنی جدیـد و زمینـی جدیـد خواهـم آفرید، و امور پیشـین دیگر به یاد آورده نخواهد شـد، 
و از ذهـن نخواهـد گذشـت« )اشـعیا 6۵: ۱۷(. در ایـن نبـوت مهم، پـروردگار وعـده می دهد، 
»اورشـلیم تـازه ای کـه مـن خواهـم سـاخت از خوشـی لربیـز خواهـد بـود و مردمان او خرسـند 
خواهنـد بـود« )اشـعیا 6۵: ۱۸(. در ایـن شـهر دیگـر صـدای گریـه و نالـه شـنیده نخواهد شـد 
)اشـعیا 6۵: ۱۹(. بچه هـا دیگـر در طفولیّـت نخواهند ُمـرد، و مردم همه عمـر طبیعی خواهند 
داشـت. آدمهای صدسـاله جوان محسـوب می شـوند، اگر قبل از آن مبیرند، نشـانه ای اسـت که 
مـن آنهـا را تنبیـه منودم« )اشـعیا 6۵: ۲۰(. مثره کار و زحمت آنان و فرزندانشـان برایشـان باقی 
خواهـد مانـد تـا لـذت آنهـا را بربنـد )اشـعیا 6۵: ۲۱ تـا ۲۳(. »حتّـی قبـل از آنکـه دعاهـای آنها 

متـام شـود مـن به آنها پاسـخ خواهـم داد« )اشـعیا 6۵: ۲۴(.    

همه چیز خوب به نظر می رسد، چرا این تصویر از احیای نهایی ما، امید نهایی ما نیست؟ 

 

تـا اینجـا مـا تصویـری از یـک زندگی طوالنـی آرام و آسـوده در رسزمیـن موعـود داریم. اما 
بـا اینکـه مـردم مـدت زمان بیشـری زندگی مـی کنند، بـا اینحال مـی میرند. پس تحـول بنیادی 
طبیعـت کـه مـا در اثـر خلقـت »آسـامن های جدیـد« و »زمیـن جدیـد« انتظـار آنـرا داریـم، 
کجاسـت؟ آیـه بعـدی مـی فرمایـد: »گرگ و گوسـفند با هـم خواهند چرید، شـیر مثـل گاو کاه 
خواهـد خـورد، و مـار دیگـر سـّمی نخواهد بـود. در صهیون، در کـوه مقّدس مـن، دیگر چیزی 

رشیـر و مـرّض وجـود نخواهد داشـت« )اشـعیا 6۵: ۲۵(.
برای اینکه گوشتخوارانی مانند شیرها گیاهخوار شوند، به مراتب به چیزی بیشر از یک 
کالس آشپزی نیاز دارند. برای بازگرداندن جهان به حالت ایده ال اولیه خود، نیاز به یک خلقت 

جدید دارد، هامنگونه که قبل از اینکه گناه در باغ عدن، مرگ را به همراه آورد.  
در اینجـا در اشـعیا 6۵، خداونـد خلقـت »آسـامن های جدید« و »زمین جدیـد« را به عنوان 
یـک فرآینـد در طـی مراحلـی اعـالم می کند، که با ایجاد دوباره اورشـلیم آغاز می شـود. اشـعیا 
۱۱ را مشـاهده کنید، جایی که مسـیح عدالت را به ارمغان می آورد )اشـعیا ۱۱: ۱ تا ۵(. پس، 
رسانجـام، آرامـش و صلـح در رسارس جهـان، در »کوه مقدس« او سـایه خواهـد افکند؛ تصویری 
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کـه در اشـعیا بـاب ۱۱ بـه مـا داده مـی شـود هامننـد تصویری اسـت که مـا در اشـعیا باب 6۵ 
مـی بینیـم: »گـرگ و گوسـفند بـا هـم خواهنـد چریـد، شـیر مثـل گاو کاه خواهـد خـورد، .....« 
)اشـعیا ۱۱: 6، ۷(. اگرچـه »کـوه مقـدس« خداونـد بـا کـوه صهیون در اورشـلیم آغاز می شـود، 
ولـی فقـط یـک منونـه و منـاد از کاری بـود کـه خـدا وعـده مـی دهـد ، و در نهایـت در دنیـای 

جدیـد بـه همـراه آنانیکـه نجات می یابنـد، انجـام خواهد داد. 

فرض کنید که بیشتر مردم به جای ۶۰، ۷۰، ۹۰، یا حتی 1۰۰ سال، یک میلیون سال 
یا بیشتر زندگی می کردند� چرا هنوز مشکل اساسی و مهم بشریت حل نخواهد شد؟ 

چرا حیات ابدی تنها پاسخ به عمیق ترین نیاز انسانی ماست؟ 

۲ فروردین ۱۴۰۰      دوشنبه      

»مغناطیس« الهی )اشعیا ۶۶: 1 تا 1۹(

اشـعیا ۶۶: 1 تـا 1۹ را بخوانیـد� در نظـر داشـته باشـید، بـا توجـه بـه روزگاری که اشـعیا کتاب 

خـود را نوشـت، چـه پیـام اساسـی را او بـه ما مـی دهد؟ 

 

از طریـق نبـی، خداونـد درخواسـت مجـدد بازگشـت و هشـدار را بـرای قومـش تکـرار می 
کنـد کـه در رسارس کتـاب وجـود دارد: خـدا انسـان های فروتن را نجـات خواهـد داد، آنانیکه از 
کالم خداونـد بـه لـرزه در مـی آینـد )اشـعیا 66: ۲، ۵(. هامنطـور که در اشـعیا ۴۰: ۱، او آنان را 
تسـلی خواهـد داد )اشـعیا 66: ۱۳(. امـا او کسـانی را کـه علیه او قیام می کننـد، هالک خواهد 
کـرد. امـا او کسـانی را کـه علیـه او قیام می کنند نابـود خواهد کرد. اینها شـامل ریاکاران آیینی 
مـی شـود کـه قربانـی هـای آنها را منی پذیرد)اشـعیا 66: ۳، ۴؛ اشـعیا ۱: ۱۰ تـا ۱۵(، و همچنین 
کسـانی کـه از مؤمنـان وفـادار او نفـرت دارند و آنـان را طرد می کنند )اشـعیا 66: ۵(. مرشکانی 
کـه بُتـان را مـی پرسـتند و دسـت به اعـامل پلید می زنند در زمره آنها هسـتند )اشـعیا 66: ۱۷( 

ماننـد کسـانی که در معبد اورشـلیم پرسـتش مـی کردند )حزقیـا ۸: ۷ تا ۱۲(.     

به اشعیا ۶۶: ۳ نگاه کنید� این آیه چه می گوید؟ چه اصول  روحانی در اینجا آشکار می شود؟ 

چگونه ممکن است هامن عقیده، اما در زمینه مسیحیت و پرستش در زمان معارص دیده شود؟

 

چگونه خدا به عنوان یک آهن ربا برای جلب ملل به سوی خود عمل می کند؟ اشعیا ۶۶: 1۸، 1۹� 
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پس از هالکت دشمنانش )اشعیا 66: ۱۴ تا ۱۷(، خدا جالل خود را آشکار می سازد تا هامنند 
یک آهن ربا مردم را به سوی اورشلیم بکشاند )اشعیا ۲: ۲ تا ۴ را مالحظه کنید(. او در میان 
آنان »عالمتی«  را قرار می دهد که در اینجا مشخص نشده است، اما ظاهرا به عالمتی که 
آخرین بار اشعیا ذکر کرده است، اشاره دارد: خداوند به قومش امید شادی و آرامش و نجات 
رسزمینشان را می دهد )اشعیا ۵۵: ۱۲، ۱۳(. هنگامیکه او جالل خود را با نجات مردمش بعد 
از برگزیدگانش می باشد، دقیقا  او  این نشانه حامیت  از تخریب و ویرانی آشکار می سازد، 

هامنگونه که به نوح نشانه رنگین کامن پس از سیل را داد )پیدایش ۹: ۱۳ تا ۱۷(. 

ــروردگار  ــی لرزیــدن از کالم او چیســت؟ چــرا پ ــد� معن ــاب ۶۶: ۵ را بخوانی اشــعیا ب
مــی خواهــد تــا مــا از ســخنان او بــه لــرزه در آییــم؟ اگــر شــما بــه لــرزه در نیاییــد، 

چــه مــی تــوان دربــاره وضعیــت درون شــما گفــت؟ 

۳ فروردین ۱۴۰۰      سه شنبه      

ُمبلغان و رهربان پرستش )اشعیا ۶۶: 1۹ تا ۲1(

معنـای اینکـه بازمانـدگان بـه سـوی مـردم و ملل دیگـر خواهند رفـت و آنان نـزد خداوند می 

آورنـد و بـه او هدیـه می کنند، چیسـت؟ )اشـعیا ۶۶: 1۹، ۲۰(�

 

خداوند بعد از هالکت شورشیان، بازماندگان را تا دور دست ترین نقاط زمین نزد کسانیکه 
نام او را نشنیده اند میفرستد تا »آنان جالل مرا در میان قومها اعالم کنند« )اشعیا 66: ۱۹(. این 
یکی از روشن ترین اظهارات عهد عتیق در زمینه بشارت به ملل دیگر است. به عبارت دیگر، 
نه تنها مردم بسوی قوم یهود کشیده می شوند، بلکه برخی از قوم یهود به طرف ملل دیگر 
خواهند رفت تا آنها را در مورد خدای حقیقی تعلیم دهند، الگویی که رصیحا در عهد جدید به 
آن اشاره شده است. گرچه از زمان بعد از تبعید تا زمان تولد مسیح، ماموریت بشارت یهودیان 
وجود داشته است )متی ۲۳: ۱۵(، مسیحیان اولیه پیام انجیل را به رسعت و در سطح وسیعی 

در میان دیگر ملل نرش دادند )کولسیان ۱: ۲۳(. 
درسـت هامنگونـه کـه قـوم بنـی ارسائیـل هدایـای غـالت را در معبـد خداوند بـه او تقدیم 
مـی کـرد، بنابرایـن، ُمبلغیـن هـم هدایایی را نـزد او می آوردنـد. اما هدایای آنان می توانسـت، 
»هموطنـان شـام از میـان ملتهای دیگر ...« باشد)اشـعیا 66: ۲۰(. درسـت هامنطور که هدایای 
غـالت تقدیمـی بـه خداونـد هدایـای قربانـی و ذبح شـده نبودنـد، کسـانی که بسـوی خداوند 
بـاز مـی گردنـد بـه عنـوان »قربانی زنـده« تقدیم او می شـوند )رومیـان ۱۲: ۱(. بر اسـاس این 
عقیـده کـه مـردم مـی تواننـد به عنـوان نوعی هدیـه تقدیـم خداوند شـوند، به پیشـکش های 
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الویـان بـه عنـوان هدیـه در خیلـی قبـل از آن توجـه کنیـد، »هـارون آنهـا را به عوض متـام قوم 
ارسائیـل بـه عنـوان هدیـه مخصـوص، وقـف خداونـد کند و الویـان به جـای آنها بـرای خداوند 

خدمـت منایند« )اعـداد ۸: ۱۱(.

اهمیـت وعـده خداونـد مبنـی بـر اینکـه »و مـن بعضـی از آنهـا را برمـی گزینـم تا بـه صورت 

الوی و کاهـن خدمـت کننـد« در چیسـت؟ )اشـعیا ۶۶: ۲1(� 

 

»آنهـا« در آیـه ۲۱ اشـاره بـه »همنوعـان شـام در دیگـر ملل« در آیـه قبـل از آن دارد. اینها 
غیـر یهودیانـی هسـتند کـه خداوند برخـی از آنان به همـراه کاهنان و الویان بـه عنوان رهربان 
پرسـتش و عبـادت انتخـاب مـی کنـد. ایـن یـک تحول انقالبـی و بنیادین اسـت. خـدا قبال فقط 
نسـل هـارون را مجـاز کـرده بـود تـا به عنـوان کاهنـان او را خدمت کننـد و تنها اعضـای دیگر 
قبیلـه الوی بـه آنـان کمـک کننـد. غیر یهودیان بـه معنای واقعـی کلمه منی توانسـتند مبدل به 
فـردی از نسـل هـارون یـا الوی شـوند، اما خداونـد به برخی از آنهـا اجازه می دهـد که در این 

ظرفیـت هـا خدمـت کننـد، کـه قبال حتی بـرای اکر یهودیـان نیز ممنـوع بود.

اول پطرس ۲: ۹، 1۰ را بخوانید� پطرس خطاب به چه کسی این مطلب را می نویسد؟ 
او چه می گوید؟ او امروز برای هر یک از ما به عنوان اعضای »قوم مقدس« چه 

پیامی دارد؟ آیا عملکرد ما بهتر از قوم اولیه خداوند است؟ )خروج 1۹: ۶(� 

۴ فروردین ۱۴۰۰      چهارشنبه      

جامعه ایامنی )اشعیا ۶۶: ۲1(
بنی ارسائیل » مملکت  کََهنه  و امِت مقدس « )خروج ۱۹: 6( بودند، با کاهنانی ویژه که جدا 
شده و برگزیده شده بودند تا معرف آنان به عنوان رهربان پرستش و عبادت خداوند باشند. 
اما در آینده، برخی از غیر یهودیان رهربی عبادات را برعهده خواهند داشت. )اشعیا 66: ۲۱(.

ایـن تغییـر چگونـه بـر جامعه تـازه ایامن تأثیر مـی گذارد؟ نـگاه کنید به متـی ۲۸: 1۹؛ اعامل 

۲۶: ۲۰؛ غالطیان ۳: ۲۸؛ کولسـیان ۳: 11؛ اول تیموتائوس ۳: 1۶� 

 

در »نظـم نویـن جهانـی« خداونـد، غیریهودیـان نه تنها به قـوم خداوند مـی پیوندند، بلکه 
آنـان در یـک جامعـه ایامنـی مشـرک بـا یهودیـان برابـر و »کاهنـان سـلطنتی« خواهنـد بـود. 

بنابرایـن، متایـز بیـن یهودیـان و غیـر یهودیـان از لحـاظ عملکـرد بـی ربط خواهـد بود.   
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چه زمانی این نبوت اشعیا محقق خواهد شد؟ 

 

پولـس، ُمبلـغ غیـر یهودیـان، اعـالم کـرد: »پـس دیگـر هیـچ تفاوتـی میـان یهـودی و غیـر 
یهـودی، بـرده و آزاد، مـرد و زن وجـود نـدارد، زیـرا همـه شـام در اتّحـاد بـا عیسـی مسـیح 
یکـی هسـتید و اگـر متعلّـق بـه مسـیح هسـتید، فرزنـد ابراهیم و مطابـق وعده خـدا، وارث او 

هسـتید« )غالطیـان ۳: ۲۸، ۲۹(.
وارث عهـد شـدن و در نتیجـه »کهانت سـلطنتی« متعالـی بودن، مسـئولیت و تعهدی برای 
افـراد کوتـه بیـِن خودپسـنِد غیریهـودی نبـود، امـا ماموریتـی بـرای پیوسـن بـه یهودیـان بـرای 
اعـالم »کارهـا و صفـات عالـی خدایـی كـه شـام را از تاریكـی به نـور عجیب خود دعـوت كرده 

اسـت، بـه همـه اعالم مناییـد« )اول پطـرس ۲: ۹، اشـعیا 66: ۱۹(. 
ارتقا مقام و منزلت غیریهودیان، به یهودیان این حق را نداد تا از خداوند شکوه و شکایت 
کنند که او با دادن هامن ارزش به غیر یهودیان ناعادالنه رفتار کرده است. و همچنین به غیر 
یهودیان این حق را نداد تا با برادران و خواهران یهودی خود بد رفتاری و بی احرامی کنند، 
بنابراین، اجر و پاداش هر دو برابر خواهد بود و »به این ترتیب، اولین، آخرین و آخرین، اولین 
خواهند شد« )نگاه کنید به متی ۲۰: ۱ تا ۱6(. ملت یهود »البتّه از هر لحاظ ارزش فراوان دارد، 
اول آنكه خدا كالم خود را به یهودیان سپرد« )رومیان ۳: ۲(و آنان کانال ارتباطی وحی خداوند 
شدند. پولس خطاب به غیر یهودیان می گوید: »اّما اگر بعضی از شاخه ها بریده شده اند و 
تو که نهال زیتون جنگلی بودی به جای آنها پیوند شدی و در ریشه و چربی زیتون رشیک 
گردیدی، به برتری خود به شاخه های بریده شده فخر نكن و اگر فخر می کنی، به خاطر داشته 

باش كه تو حامل ریشه نیستی، بلكه ریشه حامل توست« )رومیان ۱۱: ۱۷، ۱۸(. 

ــوع حــس  ــل، چــرا هــر ن ــو رســالت انجی ــو صلیــب عیســی مســیح، و در پرت در پرت
برتــری غــرور روحانــی، قومــی، یــا حتــی سیاســی اینقــدر در نــگاه خداونــد بســیار 
فرومایــه و مکــروه اســت؟ در خــود کنــکاش کنیــد؛ آیــا در شــما حــس برتــری روحانی 

یــا قومــی وجــود دارد؟ اگــر چنیــن اســت، توبــه کنیــد!    

۵ فروردین ۱۴۰۰      پنجشنبه      

 بنابراین نام و نسل شام نیز پایدار می ماند
)اشعیا ۶۶: ۲۲ تا ۲4(

اشعیا ۶۶: ۲۲ را بخوانید� این من به ما چه می گوید؟ چه امیدی را در اینجا می توان یافت؟ 
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یکـی از شـگفت انگیزتریـن وعـده هـا در کتاب اشـعیا را می تـوان در اشـعیا 66: ۲۲ یافت. 
آن را بـا دقـت بخوانیـد. در آسـامن هـای جدیـد و زمیـن جدید، نسـل ما و نام ما برای همیشـه 
پایـدار خواهـد مانـد. دیگـر نقـص و کاسـتی و نابـودی نخواهد بود، شـاخه ای بریـده نخواهد 
شـد، و پیونـدی جـای آن قـرار نخواهـد گرفـت، یا ریشـه ای کنده نخواهد شـد. به مـا در اینجا 
وعـده یـک حیـات ابـدی نـو در جهانـی جدید داده شـده اسـت، دنیای بـه دور از گنـاه، بدون 
مـرگ و نیسـتی، بـدون رنـج و زحمت، آسـامنی جدیـد و زمینی جدیـد، و تحقق نهایـی و کامل 

ایـامن مسـیحی مـا، تحقـق آنچـه که مسـیح بـرروی صلیب برای مـا انجام داده اسـت.        

چـرا مـاه هـای جدیـد بـه همـراه سـبت در تصویـر داده شـده از آسـامن هـای جدیـد و زمین 

جدیـد هامنطـور کـه در اشـعیا ۶۶: ۲۳ آمـده اسـت، وجـود دارند؟ 

گرچـه چندیـن روش مختلـف بـرای بررسـی ایـن مـن دشـوار وجـود دارد، یـک رویکـرد 
اینسـت: خداونـد سـبت را قبـل از مراسـم قربانـی، آفریـده اسـت )پیدایـش ۲: ۲، ۳(. بنابراین، 
اگرچـه سـبت از مراسـم آیینـی مورد تکریم بود، اما آن مراسـم وابسـته به آن نبودنـد. بنابراین، 
آنهـا بـدون وقفـه در طـول دوران احیـای زمیـن جدید ادامـه می یابنـد. در کتـاب مقدس هیچ 
نشـانی مبنـی بـر اینکـه مـاه هـای جدیـد جـدا از سیسـتم قربانـی، روز هـای عبـادی مـرشوع 
باشـند، وجـود نـدارد. امـا شـاید آنهـا روزهـای عبـادی )امـا نـه لزوما روزهـای اسـراحت  مانند 
روزهـای سـبت هفتگـی( در زمیـن جدیـد، احتـامال در ارتبـاط بـا چرخـه ماهانه درخـت حیات 

باشـند )مکاشـفه ۲۲: ۲(. 
هرچـه کـه مفهـوم ویـژه اشـعیا بـاب 66: ۲۳ ممکـن اسـت باشـد، بـه نظـر  می رسـد نکتـه 

مهـم اینسـت کـه قـوم خـدا در متـام دوران حیـات ابـدی او را عبـادت خواهنـد کـرد.  

چـرا کتـاب اشـعیا بـا تصویری منفـی از نگاه کـردن نجات یافتگان به اجسـاد شورشـیان هالک 

شـده توسـط خداوند خامته مـی یابد؟

اشـعیا تحـت هشـداری واضـح بـه مـردم روزگار خویـش، وضعیت نجـات یافتـگان وفاودار 
از ویرانـی هـای بابـل را بـا هالکـت متمـردان مقایسـه مـی کنـد. ایـن عذابـی جاودان نیسـت؛ 
شورشـیان توسـط »آتـش« هـالک و نابـود شـده انـد، ویرانـی و عذابی کـه پایان پذیر نیسـت تا 

زمانیکـه کارش را کامـل کنـد و بتوانـد اورشـلیم را از نـو خلـق کند.      
هشـدار اشـعیا اشـاره بـه تحقـق نهایـی نبوتـی دارد کـه در کتـاب مکاشـفه آمـده اسـت: 
هالکـت گناهـکاران و شـیطان در دریاچـه آتـش )مکاشـفه ۲۰(، و پس از آن »آسـامنی جدید و 
زمینـی جدیـد« و »اورشـلیم جدیـد« مقـدس، و آنکـه »دیگر هیـچ گریه ، درد و رنجـی نخواهد 
بـود«، »زیـرا چیزهـای کهنـه درگذشـته اسـت« )مکاشـفه ۲۱: ۱ تـا ۴؛ اشـعیا 6۵: ۱۷ تـا ۱۹(، و 

هسـتی نـو، بـا حیـات ابـدی بـرروی زمین بـرای همـه نجـات یافتگان.  
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6 فروردین ۱۴۰۰      جمعه      

تفکری فراتر:  در پاکسازی نهایی سیاره زمین از گناه، اِلن جی وایت، »خامته نرد«، در 
نرد عظیم، صفحات 66۲ تا 6۷۸.

»و در حالی که سال های ابدیت می گذرد مکاشفات ارزشمندتر و پرشکوه تری از خداوند 
و مسیح را به ارمغان خواهد آورد. هرچه علم به خداوند بیشر می شود، محبت، احرام و 
شادکامی نیز افزایش خواهد یافت. هر قدر انسانها بیشر راجع به خداوند یاد بگیرند تحسین 
شان از سیرت او بیشر خواهد شد. هامنطور که مسیح در برابرشان ارزش های نجات و دست 
فداکاری  از  یافتگان  نجات  های  قلب  کند  می  باز  را  شیطان  با  عظیم  نربد  آوردهای شگرف 
ملتهب تر شده و به وجد می آید و با شادمانی مسحورتر چنگ های طالیی را می نوازند. 

هزاران هزار و کُرورها کُرور صدا در رسود عظیم متجید متحد می شوند.
»سـپس شـنیدم هـر مخلوقـی کـه در آسـامن و بـر زمیـن و زیـر زمیـن و در دریاسـت، بـا 
هرآنچـه در آنهاسـت، چنیـن مـی رسودند که: سـتایش و حرمـت، و جالل و قدرت، تـا ابد از آِن 

تخـت نشـین و بـره بـاد« )مکاشـفه فصل ۵ آیـه ۱۳(.
نربد عظیم خامته می یابد. گناهکاران و گناه دیگر وجود ندارند. متام کائنات پاک است. 
رضبان هامهنگهمبستگی و شادی در متام خلقت می تپد. »از او که همه چیز را آفرید حیات، 
نور و شادمانی به متام مناطق فضای الیتناهی در جریان است. از کوچک ترین اتم تا بزرگرین 
عامل ها، همه چیزها با روح و بی روح در زیبایی بی مثال شان و شادمانی کامل اعالم می دارند 

که خدا محبت است« اِلن جی وایت، نرد عظیم، صفحه 6۷۸. 

سواالتی برای بحث: 

ــیحی  ــان مس ــاس ایم ــد اس ــن جدی ــمان و زمی ــدی در آس ــات اب ــده حی ــرا وع 1� چ
ــره ای دارد؟  ــه ثم ــده چ ــدون آن وع ــا ب ــان م ــت؟ ایم ماس

۲� دوم پطــرس ۳: 1۰ تــا 14 را بخوانیــد� چگونــه ایــن آیــات منعکــس کننــده همــان 
عقیــده ای اســت کــه در اشــعیا ۶۶ آمــده اســت؟ 

خالصـه: اشـعیا چشـم انـدازی از یک طرح نهایی حیـرت انگیز را ارائه مـی دهد. خداوند 
نـه تنهـا جامعـه ایامنـی خـود را تطهیـر و نجات می دهـد، بلکـه او مرزهای پادشـاهی خود را 
گسـرش مـی دهـد تا همـه قومها در در بـر گیرد. رسانجام خلقـت و تولد تـازه جامعه او منجر 
بـه خلقـت دوبـاره سـیاره زمیـن مـی شـود، جایـی کـه حضـور خداونـد مایـه آسـایش و آرامش 

قـوم او خواهـد بود.  
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داستانهای ایامنداران
۷ فروردین ۱۴۰۰

تایر مشکل ساز
توسط اندرو مک ِچزنی، امور بشارتی ادونتیست

ایلیا کُلتوک که یک شـبان و رسپرسـت خوابگاه مردان در دانشـگاه ادونتیسـت 
شـهر زائوکْسـْکی واقـع در کشـور روسـیه بـود بـه همـراه همـرسش سـوار ماشـین 
شـدند تـا بـرای مسـافرت بـه سـمت دریـای سـیاه روانـه شـوند.  تقریبا پـس از ده 

سـاعت، تایر ماشـین دچار مشـکل شـد. 
بوم! بوم! بوم! 

ایلیا منی دانست چه خرب است. 
بـوم! بـوم! بـوم! او ماشـین را کنـار زد و پیاده شـد. وقتی همه تایرهای ماشـین 
را چـک کـرد مشـکلی ندیـد. به همـراه همـرسش دعـا کرد:»خداونـدا، تایرها دچار 
مشـکل شـده انـد. لطفـا بـه داد مـا بـرس«. ایلیـا پشـت فرمـان ماشـین نشسـت و 

رشوع بـه رانندگـی کـرد. بوم! بـوم! بوم!
صـدا رفتـه رفتـه بدتـر می شـد. تـا آن لحظه ایلیـا و همـرسش 6۰۰ مایل)۱۰۰۰ 
کیلومـر( رانندگـی کـرده بودنـد. منـی توانسـتند بـه راحتـی برگردنـد و بـه خانـه 
برونـد. هنـوز ۲۵۰ مایـل )۴۰۰ کیلومـر( دیگـر مانده بود تا به مقصدشـان برسـند.

بوم! بوم! بوم!
ایلیا در سـکوت دعا کرد. ناگهان صدایی شـبیه صدای یک مرد گفت: »ماشـین 

را در یـک تعمیـرگاه نگهدار و به رساغ تعمیرکار برو«.
درحالیکـه ترسـیده بـود از پنجـره بـه بیرون نـگاه کرد و یـک تعمیرگاه ماشـین 
را دیـد. وقتـی ماشـین را آنجـا نگهداشـت دو مـرد نشسـته بودنـد و بـا هـم حـرف 
مـی زدنـد، گویـی کاری برای انجام نداشـتند. ایلیـا گفت:» می توانیـد به من کمک 

کنیـد؟ ماشـینم صدا مـی دهد«.
مکانیـک هـا ماشـین را چک کردند. تایرهـا را چرخاندند و کارهـای دیگر انجام 

دادنـد. مکانیک رسانجام گفت:»سوارشـوید. مـی توانید بروید«.
ایلیـا گفت:»ممنـون. چقـدر بابـت اجـرت تعمیـر پرداخـت کنـم؟« مکانیـک 

جـواب داد:»دویسـت روبْـل« یـا حـدودا ۳ دالر.
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ایلیـا ۲۰۰ روبـل را بـه همـراه یـک نسـخه جیبی انجیـل یوحنا پیدا کـرد. پول را 
داخـل انجیـل گـذارده و بـه او داد و مکانیک هـا تعجب کردند.

مکانیک پرسید:»این دیگر چیست؟« ایلیا گفت:»انجیل«.
مکانیـک هـا بیشـر شـگفتزده شـدند و پرسـیدند:»آیا شـام شـبان هسـتید؟« و 
ایلیـا رسش را بـه معنـای بلـه تـکان داد. چهـره مکانیـک هـا از شـادی بـرق می زد. 
آنهـا ۲۰۰ روبـل را از کتـاب درآوردنـد و پـول را بـه ایلیـا دادنـد. یکـی از آنها کتاب 
را نگـه داشـت و گفت:»خـدا ایـن کتـاب را بـرای مـا فرسـتاد. لحظـه ای کـه شـام 

رسـیدید داشـتیم در مـورد خـدا حـرف مـی زدیم«.

بخشـی از سـیزدهمین هدایای سـبت به سـاخِت مدرسـه راهنامیی و دبیرستان 
در محوطه دانشـکده دانشـگاه زائوکْْسـکی در روسـیه کمک خواهد کرد.


